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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA ABERTURA 
DOS ENVELOPES PROPOSTAS.

    

Proc. Licitatório n.º 01/19 
Convite n.º 01/2019 
Sessão: 3 
Objeto: Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria para gestão do Instituto de Previdência Municipal de 
Cândido Rodrigues - IPMCR, englobando: Orientação e elaboração de pareceres técnicos e 
jurídicos nas implementações de processos e procedimentos para análise e concessões de 
benefícios previdenciários; Apoio na gestão da carteira de investimentos do patrimônio do 
IPMCR; Acompanhamento, orientação e elaboração de pareceres técnicos e/ou respostas em 
processos administrativos; Acompanhamento, orientação e elaboração de defesas e/ou 
recursos em processos do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, Ministério Público e do 
Ministério da Previdência Social. Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados 
por um período mínimo de 12 (doze) meses, por meio de visitas presenciais de pessoas 
habilitadas perante a Ordem dos advogados do Brasil - OAB, no mínimo de forma semanal na 
sede do IPMCR, e de forma ilimitada de forma tele presencial, por meio de telefone, internet, 
fax, e etc.  

Na data de 31 de Janeiro de 2020, às 09:00, o Presidente e os membros da CPL, composta na 
lista abaixo, se fizeram presentes na presente sessão publica, cuja ata é lavrada nos termos que 
seguem.  

Portaria

 

Data

 

Nome

 

Cargo

 

CPF

 

2.790

 

07/01/2020

 

Antonio Carlos Roversi

 

Presidente

 

747.487.008-82

 

2.790

 

07/01/2020

 

Josefa Vanderlice Simão Vezzani

 

Membro

 

026.462.628-17

 

2.790

 

07/01/2020

 

Lilian Cristina Giuliani

 

Membro

 

407.034.028-97

  

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Nesta presente sessão não houve nenhum representante das empresas convidadas. Tendo em 
vista que, com fundamento no artigo 32, § 1º da Lei 8666/93, o Senhor Presidente determinou 
a abertura dos Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos demais membros da 
Comissão, procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta 
atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e 
condições de fornecimento. Em seguida, passou-se analise do preço oferecido, levando-se em 
consideração, vantagens por ventura oferecidas pelas licitantes. Discutidos, revistos e 
analisados os preços proposto pelas licitantes, concluiu-se que a proposta mais vantajosa foi da 
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empresa AM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA. que ofertou 
o menor preço global para a realização do objeto pretendido, tendo definido como preço global 
de R$- 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) em 2º lugar apresentou-se a empresa 
METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP com valor global 
de R$- 52.800,00 (cinqüenta e dois mil e oitocentos reais) e em 3º lugar apresentou-se a 
empresa PROGIANTE & GREGÓRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS com valor global de R$- 
54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais). Desta forma, comissão permanente de licitação 
declarou vencedora do pleito à empresa AM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO 
PÚBLICA E PRIVADA LTDA.  

ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o Sr. Presidente declarou como encerrada os trabalhos, determinando que os 
autos fossem encaminhados à autoridade administrativa para apreciação do resultado e sua 
homologação na forma da legislação pertinente. 
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os 
demais membros da Comissão Permanente de Licitação.  

OCORRÊNCIAS 
Não houve.  

ASSINAM 
Comissões / Portarias:

      

________________________________________________ 
ANTONIO CARLOS ROVERSI 

CPF: 747.487.008-82 
Cargo: Presidente  

   

________________________________________________ 
JOSEFA VANDERLICE SIMÃO VEZZANI 

CPF: 026.462.628-17 
Cargo: Membro     

________________________________________________ 
LILIAN CRISTINA GIULIANI 

CPF: 407.034.028-97 
Cargo: Membro      


