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ATA N." 004/2020

Aos dezoito dias do mês de março de2020, às quatorze horas e vinte minutos, 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 MaÍta Piccini Garcia (Presidente), Eduardo André
Lucietto eLttrz Fernando Nadal da Silva, pararcalizw a aberhra dos invólucros de no
02 (proposta de preços), referentes ao processo licitatório modalidade TOMADA DE
PREÇOS N" 001/2020, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO, de
Contratação de empresa especializaÃa para a realizaçãa do censo previdenciário,
constituído dos dados cadastrais e firncionais dos servidores municipais ativos
segurados do IPPASSO e respectivos dependentes, sem exclusividade e sem vínculo
empregatício. Se fez presente a BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA
ATUARIAL LTIIA., habilitada no certame, de acordo com a ata n" 00312020.
Procedeu-se à úertura do invólucro de no 02 - proposta de preços. A empresa
BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA apresentou o valor
unitário de RS 54,61, valor este acima do orçado pelo Ippasso de R$ 30,00, conforme
previsto no edital Tomada de Preços n' 00112020. Deste modo, foi desclassiÍicada a
proposta da empresa BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
LTDA, uma v€z que o preço apresentado é inexequível. Os trabalhos da comissão
foram suspensos, fixando ao licitante o prazo de 08 dias úteis paira a apresentação de
nova proposta, conforme previsto no artigo 48, parágrafo 3 da lei 8.666/93. Nada mais
havendo a constar, encerra-se a presente ata, que é assinada pelq»"rnembres da comissão
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