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ATA CC 05/2016
Aos VINTE E UM dias do mês de DEZEMBRO de DOIS MIL E DEZESSEIS reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitações, com a presença da Assessoria Jurídica, para dar andamento aos a
tramitação do processo licitatório modalidade CARTA CONVITE nº CC 05/2016, tipo menor preço
global, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS EM PROCESSO DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO VISANDO O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS,
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
Foram convidadas as seguintes empresas a participar da Licitação:
- FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL, com sede na cidade de Porto Alegre, RS, na data de 07 de dezembro de 2016;
- OBJETIVA CONCURSOS LTDA., com sede na cidade de Porto Alegre, RS, na data
de 06 de dezembro de 2016;
- UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA, com sede na cidade de Farroupilha, RS, na
data de 06 de dezembro de 2016;
- PREMIER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA., com sede na cidade de Porto Alegre,
RS, na data de 06 de dezembro de 2016.
O Ato convocatório da Carta Convite, foi também foi publicado e disponibilizado
também via internet, no site da Prefeitura do Município de Selbach/RS - http://www.selbach.rs.gov.br na data de 12 de dezembro de 2016, e fornecido quando requisitado através do seguinte e-mail:
compras@selbach.rs.gov.br.
Precisamente às 11:00 horas como previsto no edital, foi aberta a sessão pública da
Carta Convite, sem a presença de nenhum representante legal de licitantes, procedendo-se o recebimento
dos envelopes de documentação e proposta das seguintes empresas, tendo sido enviado por correios de
forma antecipada e respeitando o horário de início da sessão:
- OBJETIVA CONCURSOS LTDA.,
- UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA,
- PREMIER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA.
Registra-se que a empresa FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL., através de sua colaboradora Milene Baptista, da Coordenação
do Setor de Concursos, apresentou correspondência eletrônica, informando que não poderá participar da
licitação e eventualmente atender a municipalidade, em razão de outros compromissos anteriormente
assumidos.
Passando a abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO das empresas
participantes, a Comissão Permanente de Licitações, apurou o seguinte:
- PREMIER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA. - HABILITADA
- OBJETIVA CONCURSOS LTDA. - HABILITADA
- UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA. - HABILITADA
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Portanto todas as empresas participantes estão HABILITADAS para a FASE DE
PROPOSTAS.
Estando ausentes os representantes das empresas licitantes participantes, necessário
suspender a sessão, visando intimá-las do resultado da FASE DE HABILITAÇÃO onde poderão
apresentar RECURSO acerca da decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
Será providenciada na data de hoje, a notificação por correspondência eletrônica, onde
será anexada a Ata digitalizada da sessão.
Fica concedido o PRAZO DE 02 DIAS – 22 e 23 de dezembro de 2016 – para
apresentação de RECURSO.
Não havendo interposição de recurso, fica desde logo designada a data de 26 de
dezembro de 2016 no horário das 10:00 horas, para o prosseguimento da sessão, com a abertura dos
envelopes de PROPOSTAS.
Comissão Permanente de Licitações

Carlos Cesar Hansen
Tiago dos Santos
Jorge Rogelson da Silva

Presença da Assessoria Jurídica:

Volnei Schneider
Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861

Equipe de Apoio:

CAROLINE FERST MÜLLER

Representante Legal: ______ JAIR LUIS FREIBERG (presente)

