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Aos 19 dias do mês de maio d,e 2OIT, as 15
(quinze) horas, no Departamento de Licitações da câmara Municipar de
catiguá, Estado de são pauro, reuniram-se os membros da comissão
Permanente de Licitações nomeados pela Portaria n. OO7 d.e ),T de abril
de 2or7 parajulgarem as propostas que foram apresentadas a GARTA
CONVITE no 00L/2o17, que tem por objetivo a contrataçáo de Serviços
Profissionais Especializados na área jurídica.

Encerrou-se o prazo estabelecido para o
recebimento das propostas no d.ia 19 de maio d,e 2017, as l3hoo e hoje
a comissão reunida verificou que haviam sido apresentadas O3(três)
propostas para participação no certame iicitatório, oncle a comissão
pode observar que as propostas constituíram-se no seguinte:

1O LICITAJ\TE: CONECTA CONSULTORIA E
SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

reais)
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos

2" LICITANTE:
SOCIEDADE DE ADVOGADOS :

Valor: R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais)

3" LICIIAÌVTE: CORREIA pONTtrS ADVOCACiA

Valor: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)

BARALDI SANCHES



mpU nrril *,, rÌJA fitl L! fi \i [,0 t F,éï lü"- [,t ffi {.;rrì; ir' ii iiì r i,ii
Av, Manoel Simião Rodrigues, 320 - Centro

Cep" 15870-000 - Catiguá - Estado de São pauto

CNPJ/MF 65.711.814/0001-80 - Fone - Fax OXX (12) 3564 1091

Analisando as propostas, pode-se observar que
o escritório de advocacia BARALDI & SANCHES soclEDADE DE
ADVOGADOS foi a melhor proposta apresentad.a.

Vistos, discutidos e relataclos os autos do
processo licitatório a Comissão Julgadora cle LicitaçÕes da Câmara
Municipal de catiguá concorda por unanimidade em dar parecer
favorável a proposta do 2" Licitante: BARALDI & SANCHES
SOCIEDADE DE ADVoGADos ao Sr. presidente d.a câmara Municipal
que a ADJUDIQUE e HoMoLoGUtr em favor do mesmo o direito d.e
fornecer a esta Câmara Municipal os serviços constantes da Carta
Convite no 00I/2o17, umavez que entre as clemais é a mais vantaiosa.
posto seu preço e condições.

Nada mais havendo a tratar_se o Sr. presidente
mandou que lavrasse o presente termo que vai assinado por toclos os
membros da comissão permanente designada para tal mister,
encaminhando cópia do sr. presidente da câmara Municinal.

CatiguáltP), 19 de maio d.e 2OIT.
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