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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, 

REFERENTE AO CONVITE Nº 01/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2017. 

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2017, às 14h30min, na sede da Câmara 
Municipal de Novais, com sede na Rua João Cantareiro Serrano, nº 275 - Centro, 
cidade de Novais/SP, reuniu-se em sessão Pública, a Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 01/201 7, de 02 de janeiro de 201 7, sob a 
Presidência do Sr. LizianeMeneghesso Gil, estando presentes os demais Membros 
que integram a referida Comissão Sr. Marcelo Giraldo Rodrigues da Silva, e o Sr. 
Claudinei Cáceres Gil, bem como o representante legal da empresa Correia Pontes 
Advocacia, inscrita no CNPJ sob o nº 03.407.136/0001-09, Sr. Emerson Leandro 
Correia Pontes, portador do RG nº 23.180.031-9, com o objetivo de proceder a 
abertura dos envelopes e julgamento das propostas relativas ao Processo Licitatório 
nº 01/2017, Modalidade Convite nº 01/2017,cujo objeto é a contratação de serviços 

especializados na área pública, visando assessoria e consultoria jurídica, legislativa 
e na área de Direito Administrativo, incluindo elaboração de projetos, orientação 
técnica e emissão de pareceres em apoio ao corpo legislativo, acompanhamento dos 
assuntos pertinentes às comissões permanentes e especiais, e representação 
técnica em serviços jurídicos no que for de interesse da Câmara Municipal, pelo 
prazo de 12 meses. Declarada aberta à reunião, a Presidente da Comissão, 
Sta.LizianeMeneghesso Gil, solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e 
que conferissem sua inviolabilidade. Aberta e palavra não houve manifestação. A 
Sta. Presidente promoveu a abertura dos envelopes propostas entregues no prazo 
legal, cujo conteúdo foi examinado pelos membros da Comissão presentes, e as 
propostas apresentadas dos licitantes convidados foram classificadas conforme 
apresentado no MAPA COMPARATIVO, na seguinte conformidade: ----------------------
1ª Classificada: CORREIA PONTES ADVOCACIA, CNPJ nº 03.407.136/0001-09, 
com sede na Rua Tenente Ferreira, 523, Centro, Novo Horizonte - SP, com proposta 

no valor mensal de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais); valor total 
deR$ 44.169,00 (quarenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais); 
observou-se que na proposta foram atendidas todas as exigências constantes do 
Edital;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2ª Classificada: BARALDI & SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 
27.232.454/0001-44, com sede na Rua José Menegon, nº 316, Centro, cidade de 
Catiguá, com proposta no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ; valor 
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total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); observou-se que na proposta 
foram atendidas todas as exigências constantes do Edital.------------------------------------

3ª Classificada: POLIZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 
07.129.670/0001-51 , com sede na Rua Silva Jardim, nº 637, Sala A, Jardim Sumaré, 
Araçatuba-SP, com proposta no valor mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais); valor de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais); 
observou-se que na proposta foram atendidas todas as exigências constantes do 
Edital.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o julgamento conforme descrito, a sessão prosseguiu e novamente os 
documentos foram colocados à disposição dos presentes para análise e rubrica. Foi 
aberta a palavra novamente e houve consenso entre a Comissão, mediante a 
análise efetuada de que os documentos se encontram todos em ordem para o 
prosseguimento do certame, não havendo manifestação contrária. Assim sendo, da 
análise e exame das propostas e atendendo aos critérios de julgamento 
estabelecido na Cláusula 7 do Ato convocatório, a Comissão julgou vencedora, pelo 
critério MENOR PREÇO, a proposta apresentada pela CORREIA PONTES 
ADVOCACIA, CNPJ nº 03.407.136/0001-09, com proposta no valor mensal de R$ 
3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais) , valor global de R$ 44.169,00 (quarenta 
e quatro mil, cento e sessenta e nove reais) ; ficando, as demais empresas 
classificadas em conformidade com o Mapa Comparativo e conforme descrito neste 
Ata. Não foram apresentados impugnações e/ou recursos durante o processo de 
julgamento. Nada mais havendo o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 
lavrando-se se a presente ATA, que lida achada conforme, vai assinada por todos os 
presentes, para posterior remessa juntamente com os demais documentos 
pertinentes a esta Licitação à autoridade superior para a devida Homologação e 
Adjudicação. ft ~ 
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