
 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
Ata nº 01/20 

 
Ata de abertura do Convite nº 02/20, Processo nº 07/20, destinada 
à Contratação de empresa para prestação de serviços para a 

Reorganização das leis que estabelecem a estrutura administrativa, 
e o quadro de cargos públicos do Poder Executivo para o Município 

de Santa Rita D’Oeste. 
  
As 16:15 horas do dia dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, na sala 

de reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste, localizada na 
cidade de Santa Rita D’Oeste, reuniu-se a Comissão Julgadora 
Permanente de Licitações, designada através da Portaria do Senhor 

Prefeito Municipal, nº 01/20 composta por Jesus Aparecido Valenzuela, 
presidiu a sessão, Luiz Orival Longuini, secretário e Maria Aparecida 

Pasiã, membro, para abertura dos envelopes “Documentação” e 
“Proposta” do Convite em epígrafe. Foram convidadas as seguintes 
empresas: Graboski – Advogados Associados – EPP, IBRAP – Inst. Brasil 

de Inteligência em Administração Pública Ltda, FGP Consultoria em 
Gestão Pública Municipal Eireli. A Comissão de Licitação constatou que 

todas as empresas apresentaram os envelopes documentação e proposta 
para a referida licitação. A Comissão de Licitação deu início aos trabalhos 
abrindo em primeiro lugar o envelope documentação, após rubrica da 

Comissão de Licitação passou-se a analisar as documentações 
apresentadas pelas empresas participantes e nada foi constatado de 
irregularidade. Ficando, portanto, todas as empresas HABILITADAS para 

a abertura do envelope proposta. Nada mais havendo a acrescentar, eu, 
Luiz Orival Longuini, lavrei a presente Ata que assino _____________ 

juntamente com os demais. 
 
 

__________________________  
Presidente 

 
 
____________________________                              ____________________________  

  Secretário                                                                   Membro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

Ata nº 02/20 
 
Ata de julgamento do Convite nº 02/20, Processo nº 07/20, 

destinada à Contratação de empresa para prestação de serviços para 
a Reorganização das leis que estabelecem a estrutura administrativa, 

e o quadro de cargos públicos do Poder Executivo para o Município 
de Santa Rita D’Oeste. 
  

As 16:55 horas do dia dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste, localizada na 

cidade de Santa Rita D’Oeste, reuniu-se a Comissão Julgadora 
Permanente de Licitações, designada através da Portaria do Senhor 
Prefeito Municipal, nº 01/20 composta por Jesus Aparecido Valenzuela, 

presidiu a sessão, Luiz Orival Longuini, secretário e Maria Aparecida 
Pasiã, membro, para dar prosseguimento ao Julgamento das propostas 
do Convite em epígrafe, com abertura do envelope nº 02, onde todos da 

Comissão rubricaram as propostas apresentadas. Após relatar os preços 
no mapa Demonstrativo (em anexo) da empresa Graboski – Advogados 

Associados – EPP que ofertou o preço total de R$ 24.900,00 (vinte e 
quatro mil e novecentos reais), à empresa IBRAP – Inst. Brasil de 
Inteligência em Administração Pública Ltda que ofertou o preço total 

de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais), à empresa e a 
empresa FGP Consultoria em Gestão Pública Municipal Eireli que 

ofertou o preço total de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais). 
A Comissão de Licitação propõe a Adjudicação pelo Critério Menor Preço 
o item 01 a empresa Graboski – Advogados Associados – EPP. Nada 

mais havendo a acrescentar, eu, Luiz Orival Longuini, lavrei a presente 
Ata que assino _____________ juntamente com os demais. 
 

 
__________________________  

Presidente 
 
 

____________________________                              ____________________________  
  Secretário                                                                   Membro 

 

 

 


