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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 8 de Dezembro de 2015, às 08:47 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  54/2015, Licitação nº 38/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa especializada em educação, para fornecimento de material didático pedagógico aos alunos e professores da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, disponibilização de portal educacional e realização de acompanhamento pedagógico, de
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência Anexo "F" do  Edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2015    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e da documentação de habilitação
(envelopes 01 e 02) e os documentos para credenciamento dos participantes. Após análise da documentação de
Credenciamento, constatou-se que ambas as participantes possuem representantes devidamente credenciados. O
Pregoeiro então solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e da
documentação e que rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão
Presencial, os representantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a
abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das empresas. Foram verificadas as conformidades das
propostas com as exigências do Edital. Declarou-se aberta a sessão para procederem os lances verbais, de acordo
com o histórico do Pregão em anexo à presenta ata.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

3624 - MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Contratação de empresa especializada em educação,
para fornecimento de material didático pedagógico aos
alunos e professores da Educação Infantil .
- Os MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS devem
seguir as orientações do referencial curricular nacional
para educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais
para ensino fundamental e os parâmetros curriculares
nacionais.
- Para ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO a futura
contratada deverá realizar no mínimo 05 (cinco) visitas
pedagógicas durante o ano letivo, para acompanhamento
dos trabalhos pedagógicos, sendo que os encontros
deverão compreender no mínimo: 01 (um) encontro com
os professores e gestores da rede municipal de ensino
para treinamento e apresentação da proposta pedagógica
do material didático com orientação visando seu uso, a
ser realizado antes do início do ano letivo; 02 (dois)
encontros para acompanhamento pedagógico dos
professores e alunos em todas às salas de aula que
adotam o material didático na rede de ensino municipal; e
02 (dois) encontros para a realização de orientação e
capacitação ao corpo docente do município e para
realização de reunião de pais.
- A partir das visitas pedagógicas a futura contratada
deverá elaborar e fornecer RELATÓRIO à Secretaria
Municipal de Educação contendo a apreciação
pedagógica de cada sala de aula de forma
individualizada, contendo as orientações feitas para o
professor da sala, com sugestões de trabalho, materiais e
projetos apresentados de forma a contribuir para o
atendimento das dificuldades dos alunos em sala de aula.
- A futura contratada deverá, no segundo semestre do
ano letivo, aplicar SIMULADO aos alunos da rede
municipal de ensino para avaliação de desempenho de
aprendizagem.
- A futura contratada deverá disponibilizar um PORTAL
NA INTERNET, através de senhas de uso pessoal,
destinado aos alunos, professores, coordenadores e
diretores da rede municipal de ensino, para a realização
de pesquisas, consultas, divulgação de trabalhos e
formulação de solicitações on-line com a contratada.

UNI 80,00  NAME 0,0000 192,80    15.424,00   
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LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

3624 - MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2   Contratação de empresa especializada em educação,
para fornecimento de material didático pedagógico aos
alunos e professores  do Ensino Fundamental I.
- Os MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS devem
seguir as orientações do referencial curricular nacional
para educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais
para ensino fundamental e os parâmetros curriculares
nacionais.
- Para ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO a futura
contratada deverá realizar no mínimo 05 (cinco) visitas
pedagógicas durante o ano letivo, para acompanhamento
dos trabalhos pedagógicos, sendo que os encontros
deverão compreender no mínimo: 01 (um) encontro com
os professores e gestores da rede municipal de ensino
para treinamento e apresentação da proposta pedagógica
do material didático com orientação visando seu uso, a
ser realizado antes do início do ano letivo; 02 (dois)
encontros para acompanhamento pedagógico dos
professores e alunos em todas às salas de aula que
adotam o material didático na rede de ensino municipal; e
02 (dois) encontros para a realização de orientação e
capacitação ao corpo docente do município e para
realização de reunião de pais.
- A partir das visitas pedagógicas a futura contratada
deverá elaborar e fornecer RELATÓRIO à Secretaria
Municipal de Educação contendo a apreciação
pedagógica de cada sala de aula de forma
individualizada, contendo as orientações feitas para o
professor da sala, com sugestões de trabalho, materiais e
projetos apresentados de forma a contribuir para o
atendimento das dificuldades dos alunos em sala de aula.
- A futura contratada deverá, no segundo semestre do
ano letivo, aplicar SIMULADO aos alunos da rede
municipal de ensino para avaliação de desempenho de
aprendizagem.
- A futura contratada deverá disponibilizar um PORTAL
NA INTERNET, através de senhas de uso pessoal,
destinado aos alunos, professores, coordenadores e
diretores da rede municipal de ensino, para a realização
de pesquisas, consultas, divulgação de trabalhos e
formulação de solicitações on-line com a contratada.

UNI 200,00  NAME 0,0000 192,80    38.560,00   

Total do Participante -------->

_________________________

53.984,00   

Total Geral ----------------------> 53.984,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

Paulo Cesar Menegotto - Pregoeiro

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  8  de  Dezembro  de  2015

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Sintia Flach - ................................................................. - Representante

Andre Luiz M. dos Santos - ................................................................. - Representante


