ATA DE LICITAÇÃO ASSESSORIA JURIDICA CV 08/2015
HABILITAÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA

Aos 08 de janeiro de 2015 ás 9:00 horas na sede do Samae de Nova Trento, sito a Rua
Dos Imigrantes, 356 em Nova Trento, realizou-se a abertura da Licitação Edital 08/2015,
objetivando a prestação de serviços de Assessoria Juridica, modalidade Carta Convite,
tipo técnica e preço, presente os membros da Comissão, Maria de Lourdes Rover,
Emiliana Speranzini e Ivã Alessandro Franzoi. Aberto os trabalhos pela Comissão, que
inicialmente teve a entrega dos respectivos Envelopes da Empresa Laske & Feyh S/S de
Advocacia, sem seu representante legal presente. A seguir, deu-se inicio a abertura dos
envelopes da documentação do licitante, cujo conjunto comprobatórios foi verificado e
rubricado pela comissão, estando em conformidade com a exigência no Edital. Não foi
manifestada intenção de recurso após a conferencia dos documentos do envelope nº 1 de
habilitação e estando a Empresa citada acima habilitada, passou-se para a Abertura da
Proposta Técnica, iniciada as 9:22 horas a abertura para conferencia dos documentos,
constante no Envelope nº 2 Proposta Técnica que foram todos verificados e rubricados
pela CDL e após analise foi verificado que a Empresa Laske & Feyh S/S de Advocacia
cumpriu as condições exigidas nos termos do Anexo I do Edital conforme planilha de
pontuação e descrição abaixo:
Item Capacitação Pontuação 20 pontos
Item Experiência Pontuação 20 Pontos
Item Qualificação Técnica Pontuação 20 Pontos
Item Pós-graduação Pontuação 5 Pontos
Totalizando Pontuação Final de 65 Pontos.
Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista que foi cumprida, a lei 8.666/93 a Comissão
encerrou as 10:50 horas a sessão e a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes da CDL.
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