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CONVITE N.o 001/2012
L1CITACAO N.o 005/2012
PROCESSO N.o 07/2012

ATA DA SESSAO PUBLICA

Aos nove (09) dias do rnes de marco (03) do ana de dois mil e doze (2012), as dez
horas (1 0h), no Plenario da Camara Municipal de Jacarei, reuniu-se a Comissao
Permanente de l.icitacoes, composta pelos servidores JANDER DE SIQUE IRA
MARTINS (Presidente), MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA (Membro Titular
- Secretaria) e CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA (Membro Titular), nomeados
pelas Portarias n.os 102 e 11912011 , para julgamento da licitacao na modalidade
Convite, de n.? 00112012 , cujo objeto e a contratacao de empresa para prestacao
de se rv ic;;os tecnicos juridicos de consultoria e assesso ri a, na are a do Di reito
Adm inistra ti vo. Apresentaram os envelopes as empresas IBANEZ ADVOGADOS
ASSOC IADOS, SCHREINER E STEIN ADV OGADOS ASSOCIAD OS e MIRANDA
RODRIGUEZ PALAVERI E MACHADO ASSOCIADO S. As Iicitantes nao enviaram
representantes para acompanhamento da sessao , Ato continuo, procedeu-se a
abertura dos envelopes de docurnentacao, passando-se a verificacao do envelope 1
das empresas. A empresa IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS foi inabilitada,
pelo nao atend imento do item 4.2.5 da Carta-Convite, ao deixar de reconhecer firma
na declaracao apresentada, e do item 4.2.9, cujo atestado de capacidade tecnica
apresentado nao contemp la comprovacao de execucao do objeto compativel em
caracteristicas com
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solicitado na presente licitacao, conforme especificado no

ANEXO I da Carta-Convite (defesa dos interesses perante
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Tribunal de Contas do

Estado de Sao Paulo). As licitantes SCHREINER E STEIN ADVOGADOS
ASSOCIADOS e MIRANDA RODRIGUEZ PALAVERI E MACHADO ASSOCIADOS
apresentaram os documentos conforme exigencia da Carta-Convite sendo , desta
forma, declaradas habilitadas no presente processo . Concluida a fase de
habiiitacao, foi determinada a publicacao do resultado desta e abertura do prazo de
2 (dois) uteis para apresentacao de recursos da presente fase, nos termos do art.
109 da Lei de t.icltacoes. Ficou definido que , em nao havendo interposicao de
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recursos por parte das empresas, fica marcada para
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dia 22 de marco de 2012,

quinta-feira, as 10h, no Plenario da Camara Municipal, a sessao de abertura dos
envelopes contendo as propostas comerciais das empresas habilitadas. Nada mais a
registrar, foi encerrada a sessao de habilitacao do Convite 00112012 e lavrada a
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MARIA AUXILIADORA DE L. REQUEN~..,..,....~~~;gj'~~~~=_ _
CRISTIANE SILVA FIDELIS ROSA,_--!----,f-:
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