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As dez horas do dia 30 de maio de 2016, na prefeitura Municipal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta 

"ìdud",reuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor prefeito
Municipal de Três de Maio, conforme portaria n" 26012015, de 0g de
junho de 2015, constituída dos seguintes membros: presidente olimar
Auri Dapper e membros Katia Lowe e Daniela da Rosa Baraldi,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada
de Preços n' 09/2016 de 05 de maio de 2016. Se fazem representar
Representante da Empresa Marcia Sirlei Ziegler Arenhardt e volmir
!3$ego dos Santos. Apresentaram documentação e proposta as Empresas:
JRD construtora, Marcia sirlei Ziegler Arenhardt e volmir pacheco dos
Santos. Todas empresas apresentaram dentro do envelope 0l o
comprovante de protocolo, e a Empresa JRD Construtora juntou Certidão
Simplificada, sendo assim abre-se diligencia junto a comissão de cadastro
referente a emissão dos certificados de Fornecedor. Nada mais havendo a
traÍar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da
comisgão de licitação e licitantes presentes. ' 

r,\ í1, __ãÍcomlsgao de llcltação e fcitantes presentes.
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Às onze horas do dia 24 de junho de 2016, 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 no 26012015, de 08 de
junho de 2015, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros Katía Lowe e Daniela da Rosa Baraldí,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada
de Preços n' 09/2016 de 05 de maio de 2016. Dando continuidade ao
processo licitatório, sendo que a Comissão de Licitações recebeu da
Comissão de Cadastro na data de 24 de junho de 2016, os seguintes
documentos: Ata 01 , e Certificado de Registro de Fornecedor da
Prefeitura Municipal de Três de Maio das Empresas JRD Construtora,
Marcia Sirlei Ziegler Arenhardt e Volmir Pacheco dos Santos. Foram os
documentos acima, examinados, rubricados e juntados ao processo
licitatório, concluindo-se: Conforme documentos juntados expedidos pela
Comissão de cadastro, a Empresa JRD Construtora, está FIABILITADA; e
as Empresas Marcia Sirlei Ziegler Arenhardt e Volmir Pacheco dos Santos,
estão INABILITADAS. Sendo assim abre-se o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recursos referente a habilitação, não havendo
interposição de recursos, estipula-se a data de 04 de julho de 2016, às 0800
horas para abeÌ'tura do envelope 02 contendo as propostas. Nada mais
havendo a tÍatar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos
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Às oito horas do dia 04 de julho d,e 2016,naPrefeitura Municipal de Três de
Maio, Iocalizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, reuniu-se à
comissão de licitação nomeada pelo Seúor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria no 26012015, de 08 de junho de 2015, constituída
dos seguintes membros: presidente Kátia Lowe e membros Daniela da Rosa
Baraldi e Christiane Seyffert, incumbidos de proceder à abertura da
Iiciíação, modalidade Tomada de Preçosno 00912016 de 05 de maio de2016.
Ninguém se fez representar. Dando continuidade ao Processo Licitatório,
procedeu-se a abertura do envelope contendo a proposta da Empresa JRD
Construtora LTDA - ME. Foi a proposta examinada e rubricada, tendo
apresentado os seguintes valores:

ITEM JRD CONSTRUTORA LTDA - ME
0t RS 36.063.61
02 R$ 78.138.36
03 R$ 93.307.33
04 R$ 36.088,09

Sendo assim abre-se o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos
referente a Proposta. Nada mais havendo atratar, a presente ata, após lida e


