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1:-q2j90,99-!1" 20/12/2ors, rêuniu-sê o Prêsi.Iên!ê dà comlssãô permanên.ê dê LicÍtaçôês crêssê órqãô, VÀNDERT,F]I
I4ÀRCIILo LERMEII, e.respectivos membros dê equipe de êpoio, noÍreôdos pê,d portdr La 2t2Aig, pêrd, em areiOim"nto âsdrsposrcÕês contidas em decreto, reíê,e"te do processo no 55/2019, tedlizôr os procedinenios reldrivor à Tomddd de
.precos no 4/2019. Objelo: Contrataçáo de empresa ou entrdaoe especiàrizàda pàrà'reêlizêÇão de concDrso oúblico paii
provimento dê car.gos e emprêgos públicos, do Municipio de Santo Àntônio do Planalto/RS. À-bêrta a sêssào. constàtol
que as emprêsas abaixo LisEadas apresentar:ar enveLopes de DocumentaÇão e Propostà. Objetiva Concu.sos ,tda e EPI
Empresa Pàranaênse de LicitaÇõês Ltda enviaram os envelopes, e a empresa l-egal]e Concursos enwioD Procurador
crede.ciado. Àpós a conferência da documentàÇào de habifitâÇão, as eÍipresas não pÍêsentes (OBJETIVÀ CONCURSOS IIDI
e EpL EMP?XSÃ PAIÀNÀENSE DE LICITÀÇÔES LTDA) fórâm conteredàs ê noiificadas des habilitaÇÔes de Lodas e enviaran
ê-maiL com Têrmo/DecIarâÇáo dê Renúncia ao direito de inEêrpor recurso e ao prazo respectivo relativos à fase d€
HabilitaÇào do certâme, é o Sr. Ederson Eliezer Branco Í,utzer, presente e rePresentante da Eítprêsa Lê9411€
Concursoô Ltda manifestou-se declarando não ter interesse de interpôÍ recurso desta fasê, assinando a prêsente ata.

Eornecêdorês :

Eornecedor: EPL EI,IPRESÀ PÀR-qNAINSE DE LÍCITÀÇÔES
CNPJ: 09.496.62010001-38
Documento de ME/EPP: Sim
Reo.êsêntânte: JOSE À?AR:CIDO ALE)CANDRE DÀ SiLVÀ
cpÉ: 44A.314.149 53

CNPJ:
Documento de ME/EPP:
Representante:
CPE:

CNPJ:
Documênto de ME/EPP I
Representantê:
CPI:

Após a aberLura do(6) ênvelope(s) contendo a documentaÇão da(s) emprêsa(s) parEiciPanEe (s), passou-se enLão parê ;
abertura dô envelope contendô a proposta financêira da(s) êmpresa(s) devidarnenEe habilitada(s).

LEGÀLLE CONCURSOS E SOLÜÇÔES INTEGRÀDÀS LTDA
20. 951 . 635/0001-81
Sim
EDERSON EIIEZER BRÀNCO IUTZER
029 .'70r.810-L9

OBJETÍVÀ CONCURSOS LTDÀ.
a0.849.426/AOAl-14
Sim
GUSTAVO PE!],IZZÂRI
012. 654 .680-01

SêrviÇos Técnicos Especializados de planejamento, elaboraÇâo, impnessao. âp1icação €

corre+ao de provas pãra realizaÇão de Concurso Publico para Provimento de Cargos. €

Enpreqos Públicos, sêndo Atendênte de Creche. Àssistente Socià], Servente Operarlo,
l,teienáeira, Motorista, Professor, Psicóloqo, Servênte, Médico Geral comunitário, - Agent€
cômunitáriô dê saúale e Aqente dê Cônbate ás Endemias, conformê Termo de Referênciâ €

Ediral Tomada dê Preços ÓO4/20L9-
1,000
UN
48 .401 , 6',t

Itêns:

Item 1
Desc.iÇào:

Qr.rantidade:
únidãdê:
vaLor de referência:

LEGALLE CONCURSOS E SO],UÇOES
OBJET1VA CONCURSOS Í,TDÀ.

20 /12/2AL9
2A / 12/ 2A19

19.492,04
18.800,00

DO NÀSCIMENTO TIMM
da Comissão

acordo com o edltal foi
conforme Lei a666/93 z

a sessão, cuja ata foi
representante da empresa

!égrràsÂ/es1
- Nâo houve obserwaÇões registradas.
Àpós análise clas propostas, o licitdnte com melhor PtoposEa (conforme consEa acima) e de
dàcláraúb rencedo't dõ respàctivo item e foi concediao ô prazo de recursô cinco dias útêidêcláraúb rencedocêciára.âr gencedot clo respecclvo ll'em e ror o Prazo oe
Lodos ficitantes participànçês do cêrcame. Nadâ mais hàvêndo a declar:ar, _foi encerrada

spâctivo item e foi concediao ô Prazo de recursô cinco dias útêis

L."i.o" ã "iii.ãoã páiã 'ãu{óriaaae coínpetênLe, presidente, mem-bros dâ 'oÍnissão ê
participantê.

ELIÀNE ÀPÀRECIDA
Menbro


