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Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de Dois mil e dezenove (2019), às

09hs, nós abaixo frrmados, Servidores desta Câmara Municipal de Victor GraefflRS,
todos brasileiros, capazes, residentes neste Município, indicados pelo Presidente da
Câmara, conforme Resoluções Nos AX/19 e 25119, como membros integrantes desta
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nos reunimos na Câmara Municipal de Vereadores,
sito a Rua Fridholdo Fische4 56'1, nesta sede Municipal, com intuito de providenciar
a abeúura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes do Edital de Licitação No A0412019 - Convite, de 2710912019,
referente à contratação de pessoa juríclica para Consírução de 18§r80m2 de
Muro (Fundos e Loteral) de Contenção ao lado da Sede Própria em construção
do Poder Legislativo Municipal, situada na Rua Fridholdo Fischer, no 567, no
Município de Victor Graeff/RS. Nessa oportunidade, reunida a Comissão,
constatou-se que foi aberto o envelope n.o Otr - Documentação das empresas
interessadas, sendo estas: CONSTRUTURA E INCORPORADORA
BONATTO I-TDA EPP, KOLETAR EIRELI EPP e SEVEN
ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA, quando se verificou a
regularidade dos documentos apresentados, encontrando-se habilitadas ao certame
todas as Empresas. Assim, considerando o § 6" do art. 109 da Lei 8.666/93 e

alterações, as empresas terão o prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da lavratura desta
Ata para interposição de recursos. Registra-se que não havendo interposição de
recurso, no dia 17 de outubro de 2019 (quinta-feira), às 9 (nove) horas será realizada
abertura e julgamento das propostas (Envelope - 02). Conforme Lei Municipal n"
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
Graeff/RSn aos 14 dias do mês de outubro do

,bros da comissão. Victor
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