CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
ATA N. º 01/2017
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, a
Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 99/2017, sob a
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais membros,
reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentação
e propostas referentes a Concorrência Pública nº 03/2017, para “Contratação de
empresa para construção de campo de futebol onze”, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer do Município de Vacaria. Estavam
presentes na sessão demonstrando interesse em participar do certame as empresas:
CB BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 10.214.929/0001-77,
representada por Carlos Barella Brizola, inscrito no CPF 355.338.890-00 e RG
1004041801;
MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.220.982/0001-27, representada por Edgar
Johannes Wolff, inscrito no CPF 350.382.760-91 e RG 6020370414;
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA,
CNPJ
03.145.493/0001-46, representada por Cleo Francisco da Silva, inscrito no CPF
011.218.740-45 e RG 3062812999.
Enviaram os envelopes de documentação e proposta antecipadamente ao setor de
licitações as empresas CONSTRUTORA JBF LTDA, CNPJ 01.055.874/0001-09, e
EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 91.954.776/0001-04,
não se fazendo presentes no ato.
Abertos os envelopes contendo a documentação as mesmas foram analisadas e
rubricadas pela Comissão e presentes. A Comissão de Licitações proferirá sua
decisão quanto à habilitação das participantes, após a análise minuciosa da
documentação apresentada. Após sua decisão será aberto o prazo de recurso, na
forma do Artigo 109 da Lei 8.666/93. Os envelopes contendo as propostas foram
lacrados em um único envelope para serem abertos após encerrada a etapa de
habilitação. Esta ata encontrar-se-á disponível, também, no site do município
www.vacaria.rs.gov.br e no mural. Nada mais havendo a relatar, eu Ronerson Bueno,
Presidente da Comissão Permanente de Licitações, encerro a sessão, lavrando a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão
de Licitações e presentes.

