
Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MT]I\üCÍPIO DE TNÊS DE MAIO

c.N .P.J. 87 .612.800/000 1-41

TOMADA DE PREÇOS 003/2015

Prefeito Municipal, toma público que fará realizar na Rua Minas Gerais, ne 46, em Três de Maio, a

licitação em epígrafe, tipo menor preço, sob o regime de empreitada global.

OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto,

meio-fio de concreto e demais etapas dos habalhos a serem realizados, bem como o fornecimento de

todo o material necessário para a execução da obra, conforme Contrato de Repasse ne

78943612013/\4CIDADES/CAIXA, Processo ne 2617.1007601-8412013, firmado entre a União

Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o

Município de Três de Maio, nas seguintes ruas e trechos: Item 01 - Rua São Lucas, trecho entre a

Rua Senador Pinheiro e a Rua Salgado Filho, perfazendo uma área de 560 m2 e 145 metros de

colocação de meio-fio de concreto; e Item 02 - Rua Três de Maio, trecho entre a Avenida

Presidente Geúlio Vargas e Estrada Vicinal existente, perfazendo uma área de 2.920 m2 e 745 metros

de colocação de meio-fio de concreto, conforme Memoriais Descritivos anexos ao Edital. DATA DE

ENTREGA E ABERTURA DOS EÌ{VELOPES: dia 20 de março de 2015, às 10h (dez horas).

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Secretaria Municipal de

Fazenda - Coordenadoria de Compras, em meio magnético, mediante a entrega de mídia externa ou

através de solicitação v ia e-mai I : adm in i stracao@pmtresdemaio.com.br.

Três de Maio,25 de fevereiro de 2015.

Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal

Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas.
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