
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 01/2020 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2020, as 15:00 horas, na sala onde está 
instalada a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Chapadão do Céu, Estado de Goiás,  reuniu-se parte da Comissão Permanente 
de  Licitação: Silmara Andrea de Oliveira (membro), Odenir S. C. Nery 
(membro), e Sandro Chaves (Presidente) designados pela portaria nº 024 de 
03 de fevereiro de 2020, para o recebimento de envelopes, abertura e 
julgamento das propostas e habilitação das empresas participantes, referente 
ao Edital de Licitação de nº 012020, na modalidade Carta Convite, que versa 
sobre Contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria e 
Consultoria Jurídica para Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do 
Céu em Matérias Administrativas em Geral e Perante o TCM/GO (com 
prestação terceirizada de serviços regulares), para exercício de 2020. de acordo 
com o edital da Carta Convite nº 012020 e anexos. 
As 15h00min o presidente da comissão permanente de licitação declarou 
aberta a sessão, oportunidade em que deu início a abertura dos envelopes de 
habilitação das empresas, e assim o realizou por sequência, onde cada 
envelope foi devidamente assinado, enquanto ainda lacrados, por todos os 
membros da CPL. 
As empresas participantes foram: 
 
1. JOAO MARIO VIEIRA DE PAULA E SILVA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S, devidamente inscrita no CNPJ de nº 26.882.088/0001-
06, representada neste ato por JOAO MARIO VIEIRA DE PAULA E SILVA, 
inscrito no CPF de nº 044.170.621-53. 

2. RUSLEY PEREIRA DOS SANTOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, devidamente inscrita no CNPJ de nº 08.656.189-0001/87, 
representada neste ato por RUSLEY PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no 
CPF de nº 001.069.406-43. 

3. LEÃO E LEÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, devidamente inscrita no 
CNPJ de nº 24.215.653/0001-56, representada neste ato por NIVALDO 
LEÃO JUNIOR, inscrito no CPF de nº 261.679.481-00. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Foi observado então, que ambas as empresas licitantes foram inadimplentes na 
apresentação do ITEM 3 – 3.3.2, IV, no tocante à regularidade junto a Fazenda 
Federal.  
Ocorre que todas as empresas são enquadradas na Lei Complementar de nº 
123/06, e tem a prerrogativa de apresentar posteriormente (5 dias + 5 dias) a 
documentação exigida no item.  
Portanto, o presidente da CPL, deu sequência no processo licitatório, assinando 
por todos os membros os envelopes lacrados de proposta de preços. 
Ficou declarado então, vencedora do certame a Empresa: RUSLEY PEREIRA 
DOS SANTOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Por ter 
apresentado o menor valor de preço comparado às propostas apresentadas, 
pelo valor de: R$9.000,00 (Nove mil reais) mensais.  
Na sequência, o presidente da CPL, juntamente com os membros, franqueou o 
uso da palavra aos presentes sob a possibilidade de lavrar qualquer observação 
ou manifestar a intenção de recorrer da decisão da primeira fase do certame. 
Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, foi declarada a 
empresa vencedora: RUSLEY PEREIRA DOS SANTOS – SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que será notificada para apresentar, dentro do 
prazo legal, a documentação exigida no Edital, no Item 3 – 3.3.2, IV. 
 
Diante disto, o Presidente declara encerrada a sessão, e encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, 
Estado de Goiás, para a sua devida homologação, para execução dos serviços 
de acordo com o apresentado no edital de licitação, na modalidade Carta 
Convite, de nº 01/2020. Não havendo mais nada a tratar, declarou-se encerrada 
a sessão, da qual para constar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada 
pelos membros Permanentes da Comissão de Licitação, e assim publicada nos 
locais de costume. 
 
 

 
Sandro Chaves 

Presidente da CPL 
 
 
 

Silmada Andrea de Oliveira 
Membro CPL 

 
 
 

Odenir S. C. Nery 
Membro CPL 


