
 
 

COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA  
 

 

      ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dez, na sede da Companhia Carris 
Porto-Alegrense, reuniu-se a comissão especial de licitação, designada pela Portaria 
11111-185 de 14 de junho de 2010, para abertura das propostas técnicas do certame em 
epígrafe. 
 
LICITANTES: (os presentes nesta sessão estão assinalados com ) 

  1- Tozzini, Freire, Teixeira e Silva  2- Callegari, Motta & Scheid Advocacia S.S. 

  3- Limongi Faraco Ferreira Advogados  
 4- Freitas Macedo e Dalcin Advogados 
Associados 

  5- Susin Advogados   6- Leal Advogados S.S.  

  7- Rocha, Ferracini, Schaurich & Advogados   8- Santos e Kellermann  

 
 
Na forma do procedimento adotado na abertura da fase habilitatoria, foram abertos, 
diante dos licitantes presentes, os envelopes de proposta técnica, que foram rubricados e 
paginados pela Comissão Especial de Licitação (pag. 2306 a 7813). 
 
Os Licitantes presentes dispensaram, de comum acordo, a rubrica das paginas que 
envolve a fase de propostas técnicas, dado o grande volume de documentação. 
 
A partir disso, considerando ainda o grande volume de documentação e a necessidade 
de atenção detida para o exame dos documentos apresentados (dada a complexidade do 
certame), a Comissão Especial de Licitações definiu que se reunirá nos dias 
subseqüentes 26, 27, 28 e 29/10) no período entre 14:00 e 17:30 hs para fazer a análise 
da documentação.  Foi consignado que, durante este período, embora seja permitido o 
acompanhamento dos trabalhos da Comissão pelos interessados, não lhes serão 
permitidas consultas aos autos ou manifestações. 
 
 
Ficou consignado, ainda, que após o período de análise reservado à Comissão Especial 
de Licitação, será aberto período de 03/11 à 05/11, destinado ao exame dos licitantes 
acerca da documentação dos autos do processo.  Para isso, cada licitante disporá de 01 
dia (definido hoje por ordem de sorteio - consenso entre os presentes). Considerando a 
limitação do espaço físico para execução do certame, para o exame dos documentos 
será admitida a presença do representante oficial dos licitantes, acompanhado por, até, 
dois auxiliares. 
 
 
 
 
 
 
 



 
A ordem para apreciação dos documentos por parte dos licitantes restou assim 
estabelecida: 
 
 
Dia 03-11 
 
- Suzin Advogados; 
- Leal Advogados S.S; 
- Rocha, Ferracini, Schaurich & Advogados; 
 
Dia 04-11 
 
- Santos e Kellermann; 
- Callegari, Motta & Scheid Advocacia S.S; 
 
 
Dia 05-11 
 
- Freitas Macedo e Dalcin Advogados Associados; 
- Limongi Faraco Ferreira Advogados; 
- Tozzini, Freire, Teixeira e Silva; 
 
 
Assim, abertos os envelopes e esclarecidos os parâmetros de análise, lavra-se a 
presente ata de abertura da etapa Técnica da Concorrência 001/2010, subscrita pela 
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão. 
 
 
Comissão Especial de Licitação: 
 
 
 
_________________________ 
Silvanea V.dos Santos da Silva 
(Membro) 
 
 
_________________________ 
Joel Rech 
(Membro) 
 
 
_________________________ 
Algari de Almeida 
(Membro) 
 
 
_________________________ 
Gisele S. Fagundes 
(Membro) 
 
 
_________________________ 
Marcos Eduardo dos Santos 
(Presidente) 
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