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Aos 15 (quinze) dias do mês de Agosto do ano de Dois mil e dezenove
(2A19), às 09hs, nós abaixo firmados, Servidores desta Câmara Municipal de Victor
Graeff/RS, todos brasileiros, capazes, residentes neste Município, indiçados pelo
Presidente da Câmara, conforme Resoluções Nos 023119 e 25119, como membros
integrantes desta COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nos reunimos na Câmara Municipal
de Vereadores, sito a Rua Fridholdo Fischer, 567, nesta sede Municipal, com intuito de
providenciar a abertura dos envelopes no 02 contendo as propostas dos çoncorrentes do
Edital de Licitação No 0A312019 - Convite, de 2610712019, referente à contratação de
pessoa jurídica para de Aquisição de cadeiras do tipo executiva em longarina fixa de 5
lugares a serem instaladas na sede própria da Câmara de Vereadores do Município de
Victor GraefflRS, quando na oportunidade foram abertos os envelopes de n" 02
contendo os itens: a) Proposta financeira, com valor total da Proposta; b) Prazo de
validade da proposta de 60 (sessenta) dias; c) Laudo Técnico emitido por Engenheiro
de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, atestando que o produto está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia), no qual foi
constatado a regularidade de todos os licitantes e foram apresentados os seguintes
valores: - GLIILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP valor global de Rl§ 19.200,00
(dezenove mil, duzentos reais); - MTRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO
LTDA - EPP valor global de R$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais); e
TIAGO KRONBAUER FRITZEN - EPP valor global de R$ 15.200,00 (quinze mil,
duzentos reais), portanto é declarado vencedor do certame a Empresa TIAGO
KRONBAUER FRITZEN - EPP com o valor global de R$ 15.200,00 (quinze mil,
duzentos reais). Conforme Lei Municipal no 549102 a publicidade deste ato encontra-
se afixado no Mural da Câmara Municipal de Vereadores. Nada mais havendo a tratar
enceffou-se a presente reunião da qual se lavrou essa Ata, a qual será assinada por
todos os membros da comissão. Victor Graeff/RS, aos 15 dias do mês de agosto do
ano de 2a§.t././././././././.t./././././././././.t.t.t.t.t./.tJJ(/.t./.t.t.tV./.t.t./.t.t./.t./.t.t.t./.t.t.t.t.t.
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