
ATA DA REUNIAO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS CHAMADAS PÚBLICAS, 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEMDES, 

PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS NATAL PARA TODOS - DOURADOS/2018, 

REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018/SEMDES/PMD. 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na 

sala de reuniões da Comissão de Seleção das Chamadas Públicas, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDES, sito a Avenida Guaicurus nº 

2.030, Parque Novo Alvorada, a Comissão de Seleção das Chamadas Publicas, 

constituída pela Resolução SEMDES 002/2018, de 09/11/2018, publicada no Diário 

Oficial do Município no dia 09/11/2018, sob o número 4.811, foi reunida com a 

presença dos seguintes membros: Adolfo Ribeiro Garcia Presidente da Comissão, 

Rejane Sináila Delvalle Morinigo Membro, Elcio Minoru Tanizaki Membro se 

encontra de férias e inabilitado para este certame. Sob a Presidência de Adolfo Ribeiro 

Garcia a fim de dar inicio ao exame e julgamento dos documentos de habilitação e 

propostas referentes ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

002/2018/SEMDES/PMD, cujo objeto é a realização de um Termo de Cooperação 

para a realização do NATAL PARA TODOS - DOURADOS/2018, de acordo com as 

especificações e condições gerais descritas no Edital nº 002/2018/SEMDES/PMD. 

Após concedido o prazo para as empresas apresentarem a documentação. A 

comissão constatou que apenas uma entidade protocolou a documentação para 

ENVELOPE 01 - “PROPOSTA”, sendo ela: Associação Comercial e Empresarial de 

Dourados - ACED, cadastrada no CNPJ 03.859.295/0001-44 com endereço Rua 

Joaquim Teixeira Alves, 1480 - Centro, CEP 79.801-015, na cidade de Dourados-MS. 

Em ato contínuo, foi aberto o envelope da proposta, assim apresentada Entidade 

apresentou uma proposta no valor de 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), obtendo 0 

(zero) pontos no item preço, no item tempo de existência da entidade obteve 6 (seis) 

pontos e no item Experiência prévia no atendimento dos serviços em que concorre 

obteve 6 (seis) pontos, perfazendo um total de 12 pontos no total. ENVELOPE 02 - 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, e após a análise de todos os documentos da 

entidade interessada, constatou-se que a mesma foi habilitada com toda 

documentação exigida apresentada. Ao Final a entidade Associação Comercial e 

Empresarial de Dourados - ACED, foi declarada como vencedora, o presidente 

adjudicou o objeto do presente certame. Não havendo mais nada a ser tratado a 

reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata que será assinada por todos os 

presentes. 
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