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ATA N." 005/2019

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2019, às quatorze horas, na Sede do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo - IPPASSO, reuniram-se os integrantes da Comissão
de Licitação da Autarquia representados pela Seúora Cleonice Marta Piccini Garcia (Presidente),
Eduardo André Lucietto eLuiz Fernando Nadal da Silva, para receber as propostas e os documentos dô
habilitação do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS no 03/2019, com critério de
julgamento do tipo MENOR PREÇO, de contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de limpeza, higienização e sanificação e mão-de-obra necessários, em regime de Empreitada
Global, para a prestação de serviços ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Passo Fundo, sem exclusividade e sem vínculo empregatício. Inicialmente foi feito o credenciamento dos
licitantes: Princípios Servicos em Geral Ltda ME - sem representante presente; Serviplan Servicos Gerais
Ltda, ,representada pelo Sr. Gilson Nei Casarin Borges. Em seguida foram recebidos pela CPL, lacrados,
o invólucro de no 01 (documentos de habilitação) e o invólucro de no 02 (proposta de preço) dos licitantes
e a presidente solicitou a verificação por parte do licitante e de todos os membros da comissão de que
todos os invólucros estavam lacrados. Orientou aos mesmos que rubricassem os envelopes lacrados.
Procedeu-se, então, à abertura do invólucro de no 01 (documentos de habilitação), conferindo e
rubricando todos os documentos e solicitando ao licitante presente e à comissão que realizassem o mesmo
procedimento. Em seguida, a Comissão realizou a análise da documentação de habilitação dos licitantes.
A empresa Princípios Servicos em Geral Ltda ME foi considerada inabilitada" tendo em vista que a
declaracão de idoneidade não estava conforme o item 5.2. inciso V. alíneas b e c. do edital. uma vez que

constou 02 anos e somente referente ao município de Passo Fundo. e no edital solicitou-se nos últimos 05
anos e não somente ao município de Passo Fundo. e sim da Administração Pública. A empresa Serviplan
Serviços Gerais Ltda foi considerada habilitada, por ter apresentado toda a documentação prevista no
Edital da TOMADA DE PREÇOS N" 03/20i9. Os trabalhos da comissão foram suspensos, a fim de
atender o que prevê a Lei 8.666/93, referente ao prazo recursal. Os invólucros de no 02 dos licitantes

- proposta de preços, ficarão em posse da comissão de licitações, sendo mantidos guardados e lacrados no
instituto, até o decurso do prazo estabelecido. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente at4 que
é assinada pelos membros da comissão de licitações e pelo licitante presenteao certame.
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