
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 Ata de reunião realizada as 10:00 horas do dia 22 de Novembro de 2016, na 

sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder 

Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da 

Comissão e o representante da Empresa GMC Assessoria e Consultoria Ltda – Me 

Edson Antonio Cassiano. 

 Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da 

mesma, em seguida foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento 

do(s) item(s) descritos na licitação de Convite número 36/2016. 

  Inicialmente precedeu-se a leitura do teor das propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos 

de apuração. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Item           Quantidade      Material/Serviço                                         Valor Total 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1                1,0000 UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 

                               Prestação de serviços para organização, elaboração, 

                               aplicação e correção de provas para concurso público 

                               municipal, consistindo na elaboração de todos os editais 

                               até a homologação final dos resultados, confecção do 

                               material para realização das inscrições, receber, 

                               analisar e julgar eventuais recursos, elaborar, aplicar e 

                               corrigir as provas teóricas e práticas, disponibilizar 

                               pessoal necessário para aplicação das provas para os 

                               cargos e empregos constantes no anexo I deste edital. 

               ALTERNATIVE CONCURSOS EIRELI - ME                                        16.990,0000 

               GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME                                    7.400,0000 

               LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                              8.199,9500 

               OBJETIVA CONCURSOS LTDA-EPP                                              14.900,0000 

 

 

  Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de 

resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes. 

  Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal 

e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata, 

juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme 

foi assinada pelos presentes. 

                    Em 22 de Novembro de 2016. 

 Comissão: 

 

_________________________ 

BRUNA M. VOIEVODA 

Assessora de Imprensa 

 

_________________________ 

CHARLEU L. NAZZARI 

Agente Administrativo 

 

_________________________ 

LEANDRO L. RIZZOTTO 

Agente Administrativo 

 

_________________________________ 

EDSON ANTONIO CASSIANO 

REPRES.DA EMPRESA GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 


