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A TA DA SESSAO PUBLICA

Aos vinte e dois (22) dias do mes de marco (03) do ana de dois mil e doze (2012) , as
dez horas (10h), no Plena rio da Camara Municipal de Jacarei , reuniu-se a Comissao
Perma nente de l.icitacoes, composta pelos servidores JANDER DE SIQUEIRA
MARTINS (Presidente). MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA (Membro Titular Secretarial e CRISTIANE SILVA FIDELI S ROSA (Membro Titular), nomeados pelas
DS

Portarias n.

102 e 119/20 11 , para abertura dos envelopes das propostas das empresas

habilitadas no Convite n.? 00 1/20 12 , cujo objeto e a contratacao de empresa para
prestacao de se rvices tecnlcos juridicos de consultoria e assessoria , na area do
Direito

Admin istrativo.

acompanhamento

da

As

emp resas

nao

env iaram

representantes

para

sessao. Ato continuo, constatou-se que os enve lopes

permaneciam no mesmo inv6lucro, lacrado e rubricado em que foram apresen tados .
Procedeu -se, entao, a abertu ra das propostas das licitantes. Abe rtos os enve lopes , a
Comissao verificou que as propos tas das empresas encontravam-se formalmen te em
ordem, nos termos da Carta Convi te e que os precos ofertados estava m de acordo com
a media obtida no processo. Desta forma, a emp resa MIRANDA RODRIGUEZ
PALAVERI E MACHADO ADVOGADOS foi classificada em 1. D lugar, com 0 valor
global de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); e a empresa SCHRE INER E STEIN
ADVOGADOS ASSOCIADOS foi classificada em 2.D lugar, com

0

valor global de R$

74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocen tos reais). Conclu ida a fase de ctassificaeao.
o Presidente da Com issao determinou a publicacao do resultado desta e a abertura do
prazo de 2 (do is) uteis para aprese ntacao de recursos da presen te fase , nos termos do
art. 109 da Lei de l.icitacoes, com consequente encaminhamento do processo ao
Presidente da Cama ra para ulteriores providenclas . Nada ( is a registrar, foi encerrada
a sessao de classificacao do Convite 00 1/20 12 e lavrada a presente ata, que segue em
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