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ATA Nº 001/19, DA COMISSÃO JULGADORA 
 

 Aos dez dias do mês de Junho do ano de Dois mil e dezenove (2019), às 

09hs, nós abaixo firmados, Servidores desta Câmara Municipal de Victor 

Graeff/RS, todos brasileiros, capazes, residentes neste Município, indicados pelo 

Presidente da Câmara, conforme Resoluções Nºs 021/19 e 23/19, como 

membros integrantes desta COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nos reunimos na 

Câmara Municipal de Vereadores, sito a Av. 25 de Julho, 748, nesta sede 

Municipal, com intuito de providenciar a abertura dos envelopes contendo a 

documentação relativa à habilitação dos concorrentes do Edital de Licitação Nº 

002/2019 – Tomada de Preços, de 17/05/2019, referente à contratação de pessoa 

jurídica para aquisição de móveis planejados e sob medida para a sede própria 

da Câmara de Vereadores do Município de Victor Graeff/RS. Nessa 

oportunidade, reunida a Comissão, constatou-se que foi aberto o envelope n.º 01 

- Documentação das empresas interessadas, sendo estas: ESQUADRIAS 

ESCHER LTDA, JOSÉ LUIZ DALLA VALLE EIRELI, STEPHANIE 

LACERDA ALENCAR FARIAS e GILBERTO ANTONIO DAHSE – ME, 

quando se constatou a regularidade dos documentos apresentados, encontrando-

se habilitadas ao certame todas as Empresas acima descritas. Assim, 

considerando o art. 109 da Lei 8.666/93, as empresas terão o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da lavratura desta Ata para interposição de recursos. Registra-

se que não havendo interposição de recurso, no dia 18 de junho de 2019 (terça-

feira), às 9 (nove) horas será realizada abertura e julgamento das propostas 

(Envelope – 02). Conforme Lei Municipal nº 549/02 a publicidade deste ato 

encontra-se afixado no Mural da Câmara Municipal de Vereadores. Nada mais 

havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual se lavrou essa Ata, a 

qual será assinada por todos os membros da comissão. Victor Graeff/RS, aos 10 

dias do mês de Junho do ano de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././. 
 

 

__________________________             _______________________________ 

     JORGE LUIZ BERWIG              DAIANE IARA NOGUEIRA WEBER 

        Membro Comissão                                       Membro Comissão 
 

 

______________________________ 

JAIME ROBERTO BERGMEIER 

Membro Comissão 
 

 

 

 


