
ATA DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2020 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se no auditório 
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI -

IPRESB, localizada na Alameda Wagih Salles Nemer, 85 - Centro - Barueri - SP, a 
Comissão Permanente de licitação, presidida por Paulina Mihoe Suzuki Benvindo e 
integrada pelos membros Angelica Fernanda Nagaishi e Carla Bastos Santana Ribeiro, 
constituída pela portaria nº 193, de dezenove de fevereiro de dois mil e vinte para, na 
forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/06, 
Decreto Municipal nº 7.472/13 e a Lei Municipal nº 974/97, proceder a sessão de 
abertura dos trabalhos licitatórios da Carta Convite nº 001/2020, objeto do Processo 
Administrativo nº 348/2020, destinado a contratação de pessoa jurídica especializada 

para prestação de serviços de consultoria em investimentos. O edital do procedimento 
licitatório em questão teve sua cópia disponibilizada para retirada na Divisão de 
Compras, Licitações e Contratos e no site do IPRESB, publicação do Aviso de Licitação 
Aberta no Mural do IPRESB no dia dezenove de maio de dois mil e vinte, e publicação do 
Aviso de Redesignação de Data no Mural do IPRESB no dia vinte e seis de maio de dois 
mil e vinte. Às nove horas a Comissão deu início aos trabalhos com o recebimento dos 
Envelopes de nº 01, nº 02 e nº 03, Declaração do Pleno Cumprimento das Exigências de 
Habilitação e Declaração de ME e/ou EPP das empresas. Não houve credenciamento de 
representantes, visto que os documentos de todas as empresas haviam sido 
previamente protocolados. Foram credenciadas as seguintes empresas para 
participação no Certame: 

EMPRESA/CNPJ REPRESENTANTE CREDENCIADO 

19 ADVISORY CONSULTORIA LIMITADA SEM REPRESENTANTE 

CNPJ 23.828.090/0001-09 

LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA- EPP SEM REPRESENTANTE 

CNPJ 26.341.935/0001-25 

MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA- EPP SEM REPRESENTANTE 

CNPJ 22.687.467/0001-94 

A presidente solicitou aos membros da Comissão que rubricassem todos os envelopes, 

para confirmar que não foram violados. Após as assinaturas, iniciou-se a abertura dos 

envelopes de nº 01, contendo a Habilitação. 

Após as assinaturas, iniciou-se a abertura do envelope de nº 01, contendo a Habilitação. 

Concluída a análise e conferência da documentação a CPL HABILITA as empresas: 

• 19 ADVISORY CONSULTORIA LIMITADA; 

• LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP; e 
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• MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA-EPP. 

Conforme determinado pela Medida Provisória n2 931/20, foram aceitos, por parte da 

empresa 19 ADVISORY CONSULTORIA, balanço patrimonial e demonstração contábil do 

exercício de 2018 para atendimento às exigências do item 7.2.5 alínea "b" do Edital. 

Para a fase seguinte, da abertura dos envelopes nº 02 e nº 03, a Comissão aguardará o 

prazo recursai do julgamento da fase habilitatória. A data da abertura dos envelopes de 

n2 02 e nº 03 será comunicada às empresas participantes. 

Nada mais havendo a relatar sobre a presente sessão, esta Comissão encerra os 

trabalhos com a lavratura desta ata às onze horas e trinta minutos que, após lida e 

achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e licitantes presentes, 

em seguida, submetida à apreciação da autoridade superior após prazo recursai. Esta 

ata será afixada no Quadro de Avisos desta Autarquia, sendo dada ciência de seu 

resultado aos participantes, ficando os autos, desde já, com vistas franqueadas aos 

interessados. 
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