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As dez horas do dia 25 de abril de20l4,na Prefeitura Municipal de Três de
Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, reuniu-se à
comissão de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria n'20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e membros Liriane
Aparecida Fedrigo Machado e Kátia Lowe, inctmbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade Tomada de preços, conforme edital no
0312014, de 27 de março de 2014. Retiraram cópia do edital as Emoresas:
construtoraspociado.bettio@hotmail.com, caroldeij ui@hotmai l.com-

!9nstrucoes2d@hot , CONSTRUTORA JRD LTDA,
HORIZONTE COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

!TDA, henriquepaivakolher@hotmail.com, BRILE CONSTRUÇÕES

!TDA, GA SERVIÇOS DE LIMPEZA TIRBANA E CONSTRÚÇÃOCIV[, VINICIUS BRACHT MALAGUTTI _ ËPP,
jdz.construcoes@hotmail.com enataliabarcelos.comercial@gmail.com. Se
faz representar a Empresa CONSTRUTORA JRD LTDÁ. Apiesentou
documentação e proposta a Empresa CONSTRUTORA JRD LTDA. Foram
os documentos analisados e rubricados estando os mesmos de acordo
conforme ata da comissão de cadastro, devendo ser observado o item
2.3.2.1 do Instrumento convocatório. Sendo assim abre-se o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recursos referente a habilitação. Não
havendo recurso' estipula-se a data de 07 de maio deÀ0L4, ás 0g:00 horas
qgra afertpra dfienvelope 02 contendo ur p.oportur./ )rh--*_
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Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.
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As oito horas do dia 09 de maio de 2014,na Prefeitura Municipal de Três
de Maio, loçalizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, reuniu-se à

comissão de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria no 20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e membros Líriane
Aparecida Fedrigo Machado e Kátía Lowe, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade Tomada de Preços, conforme edital no

0312014, de 27 de março de 2014. Dando continuidade ao processo
licitatório, sendo que não houve interposição de recursos referente a
habilitação. Nenhuma Empresa se faz representar. Procedeu-se assim a
abertura do envelope 02 contendo a proposta da Empresa
CONSTRUTORA JRD LTDA, habilitada conforme ara 01. Foi a proposta
analisada e rubricada, tendo apresentado o valor global de R$ 252.829,09.
Sendo assim abre-se o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recursos referente a proposta. Nada mais havendo a ttatar, a presente
ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de
licitação.


