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Nr.:   90/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

208/2022

31/10/2022

Registro de Preços para Contratação de Empresa(s) Especializada(s) para realização
de aulas de "Krav-Maga"; ofertadas duas vezes por semana, de 15 em 15 dias, nas
dependências do "CREAS - Herval d´Oeste", sendo divididas em duas turmas, uma no
período matutino e outra no período vespertino e duração de 2 (duas) horas cada aula, o
profissional que ministrar as aulas terá que disponibilizar o tatame móvel.

208/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

90/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

MAICON KARLOH MOCELIN 03403975940

R$ 27.500,0088,000 312,50001 - krav-maga - Krav-Maga é uma a arte marcial Israelense para defesa
pessoal, ele tem objetivo de melhorar autoconfiança, com um excelente
treinamento para situações reais do dia a dia, como saídas de
estrangulamento, treinamento para possíveis tentativas de estupro,
saídas de pegadas mãos, entre elas diversas defesa.
Este método de defesa pessoal baseia-se em ações rápidas, simples e
objetiva para situações de perigo e violência que podemos estar expostos
no dia a dia. O objetivo foco é capacitar qualquer pessoa, indiferente de
capacidade física, idade ou sexo.
Esta técnica visa impossibilitar que em ações de risco você venha a ser
atingido ou ferido, garantindo o aumento de força nos movimentos de
reação e contra-ataque. - Marca: BUKAN SCHOOL OF KRAV MAGA

HR

R$ 27.500,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 27.500,0014.001.08.244.0052.2102.3.3.90.00.00Manutenção, encargos e atividades  Serviços de Proteção

Social Especial de Média Complexidade.

18/11/2022Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO
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