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ATA N.',003/2020

Aos dezoito dias do mês de março de 2020, 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 Senhora
Cleonice Marta Piccini Garcia (Presidente), Eduardo André Lucietto e Luiz Fernando
Nadal da Silva, para receber as propostas e os documentos de habilitação do processo
licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS A0lnA20, com critério de julgamento
do tipo MENOR PREÇO, de Contratação de empresa especializada para a realização do
censo previdenciário, constituído dos dados cadastrais e funcionais dos servidores
municipais ativos segurados do IPPASSO e respectivos dependentes, sem exclusividade
e sem vínculo empregatício. Se fez presente a seguinte empresa: BRPREV
AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDÁ. Inicialmente, a referida
comissão recebeu os invólucros de no 0l e no AZ do participante presente e solicitou a
verificação por parte do licitante presente de que todos os invólucros estavam lacrados.
Orientou ao mesmo que rubricasse os envelopes lacrados, procedimento também
realizado pela ComissÍlo. Procedeq então, à abertura dos invólucros de no 01

(documentos de habilitação), conferindo e rubricando todos os documentos e solicitando
ao licitante presente que realizasse o mesmo procedimento. Em seguida" a Comissão
realizou a aniálise da documentação de habilitação do licitante. A empresa BRPREY
AUDITORIA E CONSULTORIÀ ÀTUARIAL LTIIA apresentou documentação
comprobatória do enquadramento como ME, de acordo com os requisitos previstos no
edital. A empresa BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
foi considerada habilitada por apresentar toda a documentação, conforme solicitado no
Edital de Tomada de Preços n" 00112020 do lppasso. O licitante presente abriu mão
expressamente do direito do prazo recursal referente à fase de habilitação. Nada mais
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