
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 

PALÁCIO V O T U RA 

Rua Humaitá, 1167 Centro — PABX: (19) 3885-7700. 
CEP: 13.339-140 — Indaiatuba - SP 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INDAIATUBA. 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, Vereador a esta Egrégia Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente a presença de V.Exa. , solicitar, se digne determinar o 

ARQUIVAMENTO do Requerimento n° 12/2018 de minha autoria, pois já obtive a 

resposta do mesmo, a qual está em anexo. 

Termos em que, 

Deferimento. 

Indaiatuba aos 09 de outubro de 2018. 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 

Vereador 

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708 

E-mail: contato@ricardofranca.com.br  
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PREFEITURA DE INDAIATUBA 
Secretaria Municipal de Relações Institucionais 

e Comunicação 
(19) 3834 9398 

Indaiatuba, 22 de maio de 2018. 

OFICIO N° 19/2018 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
LUÍZ ALBERTO PEREIRA 
LÍDER DO GOVERNO 

PREZADO SENHOR, 

Em atenção, ao Requerimento 12/2018 a nós enviado, temos as Seguintes 
considerações: 

Item 1) Realizamos a contratação da empresa através da modalidade CONVITE. por 

é a mais adequada nos termos da Lei Federal 8,666/93, 'dando oportunidade a 

outras empresas de contratarem com o Poder Executivo. 

Em que pese haver a possibilidade legal de dispensa de licitação do Instituto 

Contratado, a Municipalidade optou por chamar outras empresas, concedendo 

oportánidade para outras 03 empresas. 

Não se 1utiliza a modalidade Pregão, pois existem diversas. Recomendações por 

parte do Ministério Público Estadual afirmando, que a referida modalidade não sè 

presta à contratação de empresas de Concurso Público, tendo em vista que o objeto 

contratual não se trata de "serviço conium" a teor do que disciplina a Lei Federal n° 

10.520, de 17 de julho de 2002 • (Institui. no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federai e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federai, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

Comuns. .e dá outras providências) — art. 1° Para aquisição de bens e serviçõs 

comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 

por esta Lei."' 

https://drive.google.com/drive/folders/1xvjp0MLFzHhkBaFB7qLf3Y0eK-hcW5Ws?ogsrc=32 
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PALÁCIO VOTURA. 

Rua Humaite, 1167 Centro - PABX. (15) 3885-7700. 
CEP: 11339-140 Indaiatuba - SP . 

REQUERIMENTO 

REQUEREMOS, nos termos regimentais. após ouvida a Douta Casa, ao 

Exmo. Prefeito Municipal, informações referentes a licitação convite 01412018 que 

dispõe acerca da contratação de pessoa )urfdica para a prestação de serviços 

técnicos profissionais especializados para planejamento, organização,.e realização 

de concurso público: 

• 

1) Motivo pela qual foi optado pela modalidade convite na licitação ao invés 

de realizar pela modalidade pregão. 

2),Quais foram as empresas convidadas para a licitação, nomeando quais 

cartas convite foram enviadas. 

3) Foi aplicada a modalidade melhor preço, melhor técnica ou melhor técnica 

e preço? 

4) Se aplicada modalidade técnica ou técnica e preço, quem são d quais as 

formações técnicas dos integrantes da subComissão constituída para avaliar 

as empresas. Se modalidade melhor preço, qual -a razão de não analisar a 

técnica apresentada pelas empresas que selecionarão os funcionarios da 

prefeitura municipal. 

5) Requeremos cópia integral do processo de licitação feito pela modalidade 

carta convite 014/2018, incluindo ata, homologação, documentação da 

empresa vencedora e a documentação das empresas habilitadas, tal como de 

seus representantes. 

6) Requeremos a informação de se é de Conhecimento, tanto da COPEL 

quanto dos responsáveis financeiros/adrriinistrativos do poder executivo, a 

ação em trâmite n° 0002197-40.2014.8.26.058 em face da empresa e do teor 

da sentença do juízo de primeiro grau que diz: "proíbe os réus de-contratar 

https'ildrive.google.com/drive/folders/1xyjp0MLFzHhkBaFB7qLf3Y0eK-hcW5Ws7ogsrc=32 
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Item 2) As empresas convidadas forma as seguintes: Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Educacional e Capacitação; Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo; Instituto Brio Conheóimentos; e Instituto de 

Gestão e Desenvolvimento Social Desenvolver RH. 

Item 3) Prejudicada, Foi utilizada à Modalidade Licitatória CARTA CONVITE. 

Item 4) Utilizada a Modalidade Carta Convite. Quem analisa as empresas em todas 

e quaisquer modalidades licitatórias é a COPEL — Comissão Permanente de 

Licitações das Prefeitura. A empresa contratada possui know how suficiente tendo. 

inclusive, histórico de bons serviços prestados à Prefeitura em concursos e 

processos seletivos anteriores. 

Item 5) Cópia integral do Processo Licitatório jó entregue à essa E. Câmara 

Municipal. 

Item 6) Não era do conhecimento da COPEL a existência da ação judicial informada 

no Requerimento. A existência dessa ação judicial não é fato impeditivo à 

contratação efetivada com o Instituto Brio Conhecimentos (IBC). 

Desde já nos colocamos à disposição e reiteramos nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

CARLOS ALBERTO BARGAS 

SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

E COMUNICAÇÃO 

https://drive.google.com/drive/folders/1xvjp0MLFzHhkBaFB7qLf3Y0eK-hcW5Ws?ogsrc=32 
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