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Aos seis dias do mês de março de 2A20, 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 MaÍta Piccini Garcia @residente), Eduardo André Lucietto e Ltttz Fernando
Nadal da Silva, para receber as propostas e os documentos de habilitação do processo

licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS 02/2A20, com critério de julgamento do
tipo MENOR PREÇO, de contratação de Empresa prestadora de serviços de Assessoria
e Consultoria Jurídica ao Ippasso. Se fizeram presentes as seguintes empresas:
Pessolano e Pacheco Sociedade de Advogados e Bier e Mello Advogados.
Inicialmente, a referida comissão recebeu os invólucros de no 0l e no 02 dos
participantes presentes e solicitou a verificação por parte dos licitantes presentes de que

todos os invólucros estavam lacrados. Orientou aos mesmos que rubricassem os

envelopes lacrados, procedimento também realizado pela Comissão. Procedeu, então, à
abertura dos invólucros de no 01 (documentos de habilitação), conferindo e rubricando
todos os documentos e solicitando aos licitantes presentes que realizassem o mesmo
procedimento. Em seguida, a Comissão realizou a análise da documentação de
habilitação dos licitantes. A empresa Pessolano e Pacheco Sociedade de Advogados
apresentou documentação comprobatória do enquadramento como ME, de acordo com
os requisitos previstos no edital. A sessão foi suspensa para que a comissão tome
diligências para verificação de divergência quanto a comprovação de responsável
técnico apresentado pela licitante Bier e Mello Advogados. Após a diligência, será

marcada a continuação da,presente sessão, sendo devidamente comunicadas as partes
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marcada a continuação da,presente sessão, sendo devidamente comunicadas a
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