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ATA N." 002/2020

Aos dez dias do mês de maÍço 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 Seúora
Cleonice Marta Piccini Garcia (Presidente), Eduardo André Lucietto e Luiz Fernando
Nadal da Silva, para dar seguimento aos tramites da Tomada de Preços n'0A212A20 do
Ippasso, Se fizeram presentes as seguintes empresas: Pessolano e Pacheco §ociedade
de Advogados e Bier e Mello Advogados. Inicialmente, a referida comissão
çomunicou que, após diligência realizada, resolveu pela inabilitação do licitante Bier e
Mello Advogados, uma vez que descumpriu o item 6.2, inciso III, do editâl Tomada de
Preços no 002/2020 do Ippasso, em que pese teúa apresentado a declaração de
disponibilidade, o diploma apresentado refere-se à Diploma de Mestrado, na area de
concentração "Direito, Democracia e Sustentabilidade", que não coincide com as áreas
expressamente solicitadas no edital "Direito Público: Direito Previdenciiário, Direito
Constitucional, Direito Administrativo. A emprgsa Pessolano e Pacheco Sociedade de
Advogados foi considerada habilitada por apre§entar toda a documentação, conforme
solicitado no Edital de Tomada de Preços n" 002/2020 do lppasso. Os trabalhos da
comissão foram suspensos, a frm de atender o que prevê a Lei 8.666/93, referente ao
prazo recursal. Os invólucros de no 02 dos licitantes - propostâ de preços, ficarão em posse da
comissão de licitações, sendo mantidos guardados e no instituto, até o decurso do prazo
estabelecido. Nada mais havendo a constar, a presente ata, que é assinada pelos
membros da comissão de licitações e pelos
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