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1-) Pillar Construtora Lida (CNP.J: 20.972.707/01)01-77);

2-) Renovo Construções Lida -- EPP (CNPJ: 50.58Í).521/0001-33).

medo quospara constato e peiotE:presentanteseleeeVermo' nessa única via, que vai assinado pelos

Representantes Presentes:

W
rosé Wandenildo Vieiia da S lva
Pillal' Cotlsíi'uíoia Ltcla

&. .:,kP...
Erick Matheus dos Sarltos

Relaovo Construções Lida - EPP
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dois mil e dezanove, às 09:30 horas, no Departamento de

de Licitação, com a presença de todos os seus
ica para abertura dos Envelopes de Habilitação

de Serviços para Construção de Fonte

Senhor Presidente pede para constar que
ildn Vieira da Salva. representante da

1-77), e o Senhor Erick Mathcus dns Santos.
EPP (CNPJ: 50.580.521/0001-33). O Senhor

alia devidamente cadastrados. Após, foram rubricados
como os envelopes Habilitação, sendo esses últimos

representantes presentes e pelos membros da
ia desta Comissão. Franqueada a palavra

a Comissão acerca da Proposta
a Comissão. de que o mesmo

até o i)fomento do encerramento da crltre2a dos
possibilidade de recebo-lo intenlpestivamerlte

Preços", conforme preceitua a cláusula 2 do
acordo com a alínea "H" da cláusula 9 é essa uma

protocolizado será oportunamente encaminhado à
para análise e parecer em relação ao mencionado.

que, o responsável técnico da Secretaria de Turismo c
pública e, portanto, esta col)missão encaminhará o

técnica exigida.pelo edital. Em vista disso.
da decisão de habilitaÉêo/inabilitaçào ila forma da

desta Ata. Reabe'Ha a sessão, o Presidente
Nada mais havendo digno de nota. nem a tratar.

Comissão de Licitaçã(f e pelos demais presentes

TT:""'UWw":
Jnsé Wandenildo Vieira da Silvo
Pf//ar Consfrzlfora Z,f(/a
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Renovo Cotlstru ções Ltdci - EPP

Membro
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