CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II
SEÇÃO DE APOIO A PROJETOS EDUCACIONAIS

RESULTADO DEFINITIVO DO GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE DE PROPOSTA
PEDAGÓGICA, DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
02/2021 – MINISTRAÇÃO DE AULAS DE INFORMÁTICA PROGRAMAÇÃO.

JULGAMENTO DA PROPOSTA

O GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE DE PROPOSTA PEDAGÓGICA, instituído e
publicado no BI Nº 37, de 06 de dezembro de 2021, composta por SUBTEN QBMG-1
Éber Oliveira Silva, presidente, 1º SGT QBMG-1, Rosa Leticia D. Lima Bruno, Membro,
2º SGT QBMG-1, Laudiney Martins Arruda, Membro, torna público o resultado definitivo
das propostas apresentadas na fase de seleção do Edital de Chamamento Público nº
02/2021 e a convocação da entidade selecionada para apresentação da documentação
de habilitação, haja visto a inexistência de interposição de recurso quanto ao resultado
preliminar das propostas, conforme prazo previsto no capítulo X, etapa 7 do Edital.
Houve apenas 01 (uma) proposta apresentada. Nesse sentido a proposta foi selecionada
e submetida ao olhar desta Comissão.
O objetivo da comissão é analisar a melhor proposta pedagógica que atenda de forma
mais abrangente os conceitos de aprendizagem contínua nos diversos segmentos,
multidisciplinariedade dos temas abordados em sala de aula, auxiliando o aluno nas
disciplinas aplicadas como matemática, raciocínio lógico e lógica de programação.
Após levantar os dados supracitados, conclui-se que, dada a devida atenção aos
aspectos abordados acerca do edital de chamamento que trata da terceirização e às
especificidades de cada empresa em voga neste documento, o entendimento da
comissão é de que os materiais e metodologia aplicados sejam contínuo, gradual e com
finalidade específica atendendo os níveis e etapas de aprendizagem de cada segmento.
Neste contexto, a empresa BeAll atua nestas condições de forma mais completa.

RELAÇÃO DAS PROPOSTAS NA FASE DE SELEÇÃO:
EMPRESA
SITUAÇÃO
BeAll Serviços Educacionais Ltda Classificada

MOTIVO
Proposta atende o objeto do
edital
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A empresa selecionada, BeAll Serviços Educacionais Ltda, fica convocada para
apresentar minuta de contrato preenchida para análise dos setores responsáveis e
posterior contratação, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos contados da publicação
deste Resultado Definitivo.

Comissão de Seleção

