
lPPnsso-fl
lnsttürtlJ de frr€vldêílclô gírclal
t ot Sêrwldol"ê3 Muiridp.l3
óe PaEso F!,ncrct

INSTITUÍO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO

Autarqula lrlunlclpal (Lêl 4361, dê 18 dê dêzembro .le 2006)
CIIP, O4.9O3.989/OOO1-O2 Têlêfone: 0 XX 54 3315 14OO

Rua Pâl$andu, 141 - Centro - CEP: 99010-100
E-mallr iooasso@ippasso.com.bl Sitet www.ipoasso.com.br

ATA N." 0072019

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2019, às quatorze horas, na Sede do Instituto de Previdôncia
Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, reuniram-se os integrantes da Comissão
de Licitação da Autarquia ÍepÍesentados pela Seúora Cleonice Marta Piccini Garcia (Presidente), pelo
Sr. Eduardo André Lucietto e pelo Sr. Luiz Femando Nadal da Silva, para realizar a abertura dos
invólucros de no 02 (proposta de preços) do processo licitatório modatidade TOMADA DE PREÇOS n"
0312019, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO, de contratação de empresa especializada
paÍa â prestação de serviços de limpeza, higienização e sarificação e mão-de-obra necessários, em regime
de Empreitada Global, para a prestação de serviços âo Institutô de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Passo Fundo, sem exclusividade e sem vínculo empregatício. Se fez presente a seguinte
empresa habilitada no certame, de acordo com a âtâ n'005/2019: SERVIPLAN SERVIÇOS
GERAIS LTDA. Procedeu-se à abertura do invólucro de n" 02 - proposta de preços. A empresa
que foi considerada vencedora foi SERVIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA., que apresentou o
seguinte valor global e mensal: GLOBAL: R$ 16.988,52 e MENSAL: RS 1.415,71. Os trabalhos
da comissão foram suspensos, a frm de atender o que prevê a Lei 8.666193, referente ao pÍazo
recursal, Nada mais havendo a constâr, encera-se a presente ata, que é assinada pelos membros
da comissão de licitações e pelo licitante presente ao gertame.
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