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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01DOCUMENTAÇÃO E Nº 02-PROPOSTA TÉCNICA E AMOSTRAS E
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 –
PROCESSO Nº 058/2021 - P.M.L.P.
Às 9:15 (nove horas e quinze minutos) do dia 11 ( onze ) de
Janeiro de 2.022 ( dois mil e vinte e dois), na Sala de Licitações da
Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, sita.à Praça Armando de
Salles Oliveira, nº 200, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações,
constituída pelos pelos Senhores e Senhoras: Silvana Soares de
Camargo - Presidente - Secretária, Cláudia Tereza Pessin, Paula
Silmara Steganha Dalaneze, Kátia Lino, designados pela Portaria
nº 001/2022 de 03.01.2022, foi instalada a sessão de abertura da
licitação em epígrafe, que tem por objetivo: Contratação de empresa
especializada de sistema pedagógico estruturado de ensino para
alunos e professores do Berçário e Educação Infantil, com formação
continuada e capacitação de docentes e gestores presencial e EAD,
fornecimento de recursos pedagógicos e materiais didáticos e de
apoio, e, ainda, disponibilização de ambiente digital para alunos e
professores, conforme especificações constantes do Anexo I do
Edital, devidamente autorizada pelo Exmo.Sr.Prefeito Municipal. A
Comissão Permanente de Licitações verificou que apenas a empresa
MENS EDITORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, esteve presente para
abertura do certame, sendo representado pela Srª Flávia Ferreira da
Silva-RG:
45.373.036-X-SSP-SP.
Declarada
aberta
a
sessão,
inicialmente a Presidenta da Comissão de Licitação, verificou o
credenciamento da procuradora autorizada pela proponente, tal como
solicitou que fossem rubricados os envelopes nº 01-documentação, nº
02- Proposta Técnica e Amostras e nº 03-Proposta de Preços e que
conferissem sua inviolabilidade, confirmando não haver nenhuma
violação. Em prosseguimento passou a abertura do envelope nº 01documentação da única licitante participante e colocou a disposição dos
presentes os documentos neles contidos para análise e rubrica. Da
análise da documentação, a C.P.L. verificou que estavam de acordo com
as exigências do Edital e declarou-a HABILITADA. Logo após, foi
aberto a proposta técnica e apresentado as amostras, que foi recebido
pela Comissão, juntamente com a Srª Edivanda Tavares Botelho
Antonio- Supervisora Pedagógica – RG nº 11.394.386. Em seguida o
Presidente da Comissão Permanente de Licitações informou que será
suspensa a licitação, com a retomada para às 14,00 ( catorze) horas
para análise da proposta técnica e das amostras pela Secretaria
Municipal da Educação. Logo após, a Srª Presidente
deu
prosseguimento a sessão, marcado às 14,00 ( catorze) horas, com vistas
a proceder o resultado do julgamento da proposta técnica e amostras e
abertura do envelope nº 03 – proposta. A Presidente da Comissão de
Licitações recebeu o relatório técnico da Secretaria Municipal da
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Educação, conforme Ata de Reunião em anexo. Tendo em vista que a
empresa MENS EDITORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, atingiu 375 (
trezentos e setenta e cinco ) pontos nos itens analisados do edital e as
amostras estarem de acordo com as exigências do edital, a referida
empresa foi classificada, passando-se em seguida para a abertura do
envelope nº 03 – proposta, que após rubricados por todos, foi
apresentado o valor global de R$ 352.603,72 ( trezentos e cinquenta e
dois mil, seiscentos e três reais e setenta e dois centavos). Em seguida,
a Sr.Presidente informou que a empresa MENS EDITORA E
PARTICIPAÇÕES LTDA, foi considerada vencedora do certame, com
base no critério de TÉCNICA E PREÇO. Franqueada a palavra e não
havendo quem dela fizesse uso, a Srª Presidenta da Comissão encerrou
a sessão e determinou a lavratura desta ata que, eu, Secretária da
Comissão de Licitação, lavrei e que após lida e achada conforme, foi
assinada por mim, juntamente com a Srª Presidenta, pelos demais
Membros da Comissão e licitantes presentes.
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