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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2014 

MENOR VALOR DE INSCRIÇÃO GLOBAL  

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se na sede 

da Codépas os membros da comissão de licitação, Sr. Alexandre João Hermes, Sra. Idilamar da Silva 

e o Sr. César Rebechi. Primeiramente foram rubricados pelos membros da comissão e pelos 

participantes os invólucros apresentados. Encaminharam proposta pelo correio as empresas CKM 

SERVIÇOS LTDA, MS CONCURSOS E GLOBAL CONCURSOS, enviaram um envelope que continha o 

envelope 1 e 2 em seu interior, também apresentaram proposta as empresas MGA SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EIREILI- ME e a empresa LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES LTDA EPP. Procedeu-se 

a rubrica dos envelopes do involucro 1 e 2 das empresas. Passou-se então para a abertura dos 

invólucros relativos à documentação. Foi aberto o invólucro 1 da empresa MS CONCURSOS, no qual 

se verificou que faltou os itens 5.2,5.3,5.4 e o 5.5, faltando também a prova de inscrição do 

cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal conforme regularidade fiscal do item 12, restando 

inabilitada. Foi aberto o invólucro 1 da empresa GLOBAL CONCURSOS, no qual se verificou que 

todos os documentos exigidos no edital foram devidamente apresentados. Foi aberto o involucro 1 

da empresa LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES LTDA no qual se verificou que todos os documentos 

exigidos no edital foram devidamente apresentados. Foi aberto o involucro 1 da empresa CKM 

SERVIÇOS LTDA no qual se verificou que todos os documentos exigidos no edital foram 

devidamente apresentados. Foi aberto o involucro 1 da empresa MGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

EIREILI- ME no qual se verificou que faltaram os itens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, restando inabilitada. Foi 

aberto prazo de 5(cinco) dias úteis, para que as empresas inabilitadas apresentem recurso. Os 

envelopes 2 foram  colocados  em um envelope lacrado, a presente ata será encaminhada para 

todas as empresas  participantes. Finalizada a sessão. 
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Anderson Vinicius Branco Lutzer 

Representante da empresa 

Legalle Concursos e Soluções LTDA 
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Cesar Rebechi 
membro 
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Gean Carlos Kerber Nunes 
                      Representante da empresa 
       MGA Serviços e Especializados Eireili- ME 

 
 

 

 


