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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL  – ENVELOPE C 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017. 

 

Aos treze dias do mês de março de 2017 as dezesseis horas e trinta minutos a CJL 

constituída na forma da Portaria nº 237 de 23 de janeiro de 2017, decide em dar 

prosseguimento a próxima fase do certame, procedendo-se a verificação e abertura do 

envelope C – Proposta Comercial, prosseguindo-se a abertura e julgamento da proposta, 

apresentada pelas empresa Habilitada e Classificada na TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2017, tendo por objeto da presente licitação a Contratação de Sistema Estruturado de 

Ensino para professores e alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, 

conforme especificações do ANEXO I – Termo de Referência. 

 

Iniciado os trabalhos a Comissão decide dar inicio  a sessão de  abertura do envelope C – 

Proposta Comercial do licitante habilitado, o qual foi devidamente verificado e analisado 

pela CJL e pela Comissão de avaliação.  

Ato contínuo a CJL prosseguiu-se aos trabalhos com a abertura do envelope. A CJL e a 

Comissão de Avaliação declaram neste ato que a proposta encontra-se em conformidade 

com o Edital. Em seguida passou-se a analisar os respectivos preços da proposta 

comercial apresentada pela empresa participante e considerando-se o critério de 

julgamento estabelecido pelo ato convocatório, de menor preço global, a empresa licitante 

apresentou a proposta de valores seguinte: 

Pontuação Final= (1X7)+(1X3)=10 

 

1) DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA, com o valor de R$ 
522.980,00 (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais). 

 

Ato contínuo a CJL diante da classificação da proposta, julgou vencedora do certame a 

empresa DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA, pelo valor de R$ 

522.980,00 (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais). A CJL declarou 

ainda que será publicado o resultado da presente classificação e julgamento na imprensa 

oficial e também encaminhado via e-mail, para informar  a decisão do julgamento de 
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classificação da proposta e do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 

eventuais recursos quanto ao julgamento da proposta, conforme artigo 109, inciso I, 

alínea “b” da Lei n. 8.666/93. Nada Mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 

no que, para constar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada 

pelos membros da Comissão de Licitação e Comissão de Avaliação. 
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