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PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE N.° 020/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 

dezesseis horas, reuniu-se, na Seção de Licitação do Departamento de 

Compras, localizada na Av. Frei Orestes Girardi, 893, Piso Superior, Vila 

Abernéssia, a Comissão Permanente de Licitações, composta pelos 

membros: Lucineia Gomes da Silva, Anderson Marcelo Rosa e Valnávia 

Georgana da Mota Borely, sob a presidência da primeira, designadas pela 

autoridade competente através da Portaria Municipal n° 071/2017, para 

abertura da Sessão Pública da CARTA CONVITE n° 020/2017. 

Havendo número legal de membros da Comissão, procedeu-se quanto ao 

início da Sessão, constatando que as empresas "ITERA LÚCIA TEIXEIRA 

GOMES ZANARDI ME", representada por Vera Lúcia Teixeira Gomes 

Zanardi, RG n.° 8843933 SSP/SP, "SAYURI MASUKAWA 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ME", representada por Sayuri 

Masukawa, RG n.° 42920331-7 SSP/SP, e "RODNILSON TREINAMENTO 

EDUCACIONAL EIRELI ME", representada por Rodnilson Luiz Ferreira, 

RG n.° 34.044.768-0 SSP/SP, apresentaram os envelopes dentro do 

horário designado. Em seguida, a Comissão procedeu à abertura dos 
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envelopes de documentação das proponentes, atestando estarem os 

mesmos indevassáveis, os quais foram devidamente verificados e 

rubricados pela Comissão Permanente de Licitações que, em atendimento 

aos requisitos do Edital, verificou a regularidade de todos os documentos 

apresentados, o que culminou pela habilitação de todas as proponentes. 

Desta forma, em face da habilitação de todas as proponentes, e dando 

seguimento ao feito, procedeu-se à abertura das propostas comerciais das 

empresas habilitadas, atestando estarem os respectivos envelopes 

indevassáveis, os qual foram devidamente verificados e rubricados pela 

Comissão Permanente de Licitações que, em atendimento aos requisitos 

de classificação expressos no Edital, culminou-se pelo seguinte resultado 

classificatório: Em 1° Lugar: "SAYURI MASUKAWA DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL ME", pelo valor total global de R 78.947,33 (setenta e 

oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos); em 2° 

Lugar: "VERA LÚCIA TEIXEIRA GOMES ZANARDI ME", pelo valor total 

global de R 79.122,00 (setenta e nove mil, cento e vinte e dois reais); e, 

em 3° Lugar: "RODNILSON TREINAMENTO EDUCACIONAL EIRELI 

ME", pelo valor total global de R$ 79.733,00 (setenta e nove mil, 

setecentos e trinta e três reais). A Comissão declara a empresa classificada 

em 1° lugar como vencedora do certame, uma vez ter apresentado valores 

dentro da estimativa de preços orçada pela Secretaria Municipal de 

Educação. Ao final, as empresas manifestaram abertura de mão dos 
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respectivos direitos de recurso acerca dos julgamentos de habilitação e 

classificação. Nada mais havendo digno de nota, e ninguém mais 

desejando se manifestar, foi encerrada a presente reunião às 16:55 horas, 

cuja ata segue devida  ente assinada por todos os presentes. 

Anders n Marcelo osa 
Membro 

Valnávia Georgans da Mota Borely 
Membro  

Luci 	ames da Silva 
residente 
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