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Ref.:  Processo de Licitação n
o
 001/2019 

 Tomada de Preços n
o
 001/2019 (Tipo: Técnica e preço) 

 

Objeto: Contratação de um escritório de advocacia para prestação de serviços de consultoria 

jurídica para a Câmara. 

 

 

 

Exmo. Sr.  

João Leonardo Domingues 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Passa Vinte 

 

 

 

Neste ato, estamos repassando a Vossa Excelência os autos do processo de 

licitação em epígrafe, devidamente instruído e concluído, conforme requisição expedida pela 

Mesa Diretora desta Casa em 03 de janeiro de 2019. 

A licitação foi regularmente publicada em 3 meios de comunicação, de 

acordo com as determinações da Lei 8.666/93, e também no mural e no Portal da Câmara na 

internet, atraindo o interesse de mais de 15 escritórios, que solicitaram o fornecimento do 

edital, além de outros que o extraíram diretamente de nossa página na internet. 

Participaram efetivamente do certame 4 concorrentes, e não houve nenhuma 

impugnação nem pedido de esclarecimento sobre o edital, o que demonstra a consistência e 

legalidade do instrumento convocatório e a competitividade do certame. 

A sessão de julgamento, em 06 de março de 2019, transcorreu dentro da 

normalidade, com a ratificação da habilitação dos 4 concorrentes previamente cadastrados, 

seguida pelo julgamento das propostas técnicas e comerciais, que foram analisadas e 

pontuadas de acordo com os critérios objetivos previstos no edital. 

Após esta apuração, foi proclamada como vencedora a sociedade “Liz 

Gomes Advogados Associados”, que obteve a melhor nota técnica (21,1 créditos), e 

apresentou uma proposta de preço em valor intermediário dentre os licitantes, de R$ 3.650,00, 

valor este que se mostra plenamente compatível com o padrão de mercado, sendo 12,3% 
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inferior à média dos valores apurados na pesquisa inicial constante nos autos deste processo 

(que foi de R$ 4.160,24). 

Os licitantes foram todos intimados na própria sessão quanto ao resultado e 

ao prazo para recurso, de 5 dias úteis. Este prazo transcorreu sem nenhum recurso ou 

manifestação dos licitantes, o que nos autoriza a dar por encerrado o processo licitatório, no 

âmbito desta Comissão. 

Concluímos, em síntese, que o objetivo da licitação foi plenamente 

atendido, com a ampla divulgação do certame e com a participação de número razoável de 

licitantes, propiciando a seleção de um escritório que demonstrou boa capacitação técnica e 

ofertou um preço compatível com os valores de mercado e com as disponibilidades 

orçamentárias e financeiras da Câmara. 

Concluímos também que o processo foi realizado dentro da estrita 

legalidade, inclusive com o suporte e o aval do advogado contratado pela Câmara 

exclusivamente para esta finalidade, que acompanhou e orientou a todos os atos desta 

Comissão, e cujos pareceres jurídicos, integrantes destes autos, atestam a plena regularidade 

de todo o processo. 

Passa Vinte-MG, 14 de março de 2019. 

 

 

 

 

Márcia Helena Landim Pereira 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 Janaína Aparecida Gonçalves Antônio Marcos de Almeida 

 Membro Membro 
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