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CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Coordenadoria de Convênios (CCONV) da Secretaria de Estado de Educação 
(SED/MS), em atendimento aos princípios da publicidade, torna público a abertura de 
proposta para seleção de interessados na utilização de espaço público para o 
desenvolvimento de atividades de educação física, atividades de atletismo e de paratletismo 
aos alunos regularmente matriculados na Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, 
atletas e paratletas da comunidade local.

 Conforme demarcado no processo n. 55/000.874/2020, que trata das práticas e 
funcionamento das aulas de educação física e a pista de atletismo do prédio da E.E. Manoel 
Bonifácio Nunes da Cunha que abrange: pista de atletismo, uma sala com 15.9 m2, para 
guarda de equipamentos e materiais de educação física e ainda sala funcional com 12.7 m2, 
bem  como, a quadra coberta e pista de atletismo existente na Unidade para atendimento 
aos alunos e a comunidade, observa-se que este  projeto tem o objetivo de desenvolver 
atividades específicas de treinamento na modalidade de atletismo de inclusão.

Os envelopes contendo descrito a proposta de interesse deverão ser entregues até as 
16 horas do dia 5 de maio de 2021, no Setor de Protocolo da Secretaria de Estado de 
Educação, sito à Rua do Poeta Manoel de Barros, Bloco 5, Parque dos Poderes, em Campo 
Grande/MS, aos cuidados da Coordenadoria de Convênios (SED/MS). Instrui-se que a 
abertura dos envelopes dar-se-á as 8 horas do dia 12 de maio de 2021. 

O responsável pela análise do processo é Coordenador de Convênios, Alessandro 
José Perassoli, quem se coloca à disposição para demais esclarecimentos, caso necessário, 
pelo telefone (67)3318-2259.

Campo Grande, 22 de abril de 2021

 

Maria Cecilia Amendola da Motta

Secretária de Estado de Educação.


