COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A
Ata de Realização do Pregão Presencial
No 0025/2013 Sessão Nº1
Às quinze horas do dia dezessete de dezembro de 2013, reuniu-se o (a) Pregoeiro(a) Priscilla
de Freitas Mafra e respectivos membros da Equipe de Apoio para, em atendimento as
disposições contidas na Lei Federal no 10.520, de dezessete de julho de dois mil e dois, na Lei
Estadual no 12.337, de cinco de julho de dois mil e dois, com aplicação subsidiária da Lei n o
8.666, de vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três, Decreto Estadual n o 2.617
de dezesseis de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais federais e
estaduais vigentes, realizar os procedimentos relativos ao Pregão n o 0025/2013, que tem por
objetivo a contratação de Entidade sem fins lucrativos, especializada na capacitação de jovens
e adolescentes, para implementação do Programa Jovem Aprendiz na COHAB/SC, de acordo
com as especificações e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas no
edital. A quantidade de jovens a ser inserida no Programa Jovem Aprendiz será de 03 (três)
jovens com idade maior que 14 anos e no máximo, 18 anos incompletos, podendo estes
permanecerem no Programa por um período máximo de 16 (dezesseis) meses.
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA
Item 1
Descrição: Contratação de Entidade sem fins lucrativos, especializada na capacitação de
jovens e adolescentes, para implementação do Programa Jovem Aprendiz na COHAB/SC, de
acordo com as especificações e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas
no edital. A quantidade de jovens a ser inserida no Programa Jovem Aprendiz será de 03 (três)
jovens com idade maior que 14 anos e no máximo, 18 anos incompletos, podendo estes
permanecerem no Programa por um período máximo de 16 (dezesseis) meses.
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina.
PARTICIPANTES CREDENCIADOS
Licitante: Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina.
CNPJ: 04.310.564/0001-81
Representante: Marcelo Firmino Vaz
CPF: 888.286.979-20
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ITEM I
Propostas Escritas
Propostas

Valor (R$)

Licitante: Centro de Integração Empresa-Escola de Santa
Catarina
Item 1 - Contratação de Entidade sem fins lucrativos,
especializada na capacitação de jovens e adolescentes, para
implementação do Programa Jovem Aprendiz na COHAB/SC, de
acordo com as especificações e condições estabelecidas no
Anexo I e nas condições previstas no edital. A quantidade de
jovens a ser inserida no Programa Jovem Aprendiz será de 03
(três) jovens com idade maior que 14 anos e no máximo, 18
anos incompletos, podendo estes permanecerem no Programa
por um período máximo de 16 (dezesseis) meses.

R$ 48.074,65

CP CL

1

1

Lances Verbais
Licitante

Valor (R$)

EMPRESA
Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina

Não houve oferta

CP = ordem de classificação na proposta escrita, se classificado
CL = ordem de classificação para os lances verbais, se classificado
* = participante desclassificado/inabilitado
E = lance verbal estornado
RI = através de redução do ICMS
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Licitante: Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina.
CNPJ: 04.310.564/0001-81
Resultado da Habilitação: Habilitado
Observações:

Foi aberta a palavra aos participantes do certame para se manifestarem. Nenhuma
manifestação de intenção de interpor recurso foi registrada.
Nada mais havendo a declarar, o(a) pregoeiro(a) encerrou a sessão.
A ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a), membros da Equipe de Apoio e participantes
presentes ao certame.

________________________________
Priscilla de Freitas Mafra
Pregoeira
________________________________
Luiz Fernando Barcella
Equipe de Apoio
________________________________
Rafael Felipe Hass
Equipe de Apoio
________________________________
Rodrigo Luiz Fernandes
Equipe de Apoio
________________________________
Marcelo Firmino Vaz
Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina
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