
Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO

IERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAçÃO

O Prefèito Municipal de Três de Maio homologa a licitação, modalidade Tomacla

de Preços n" 009/2016, tipo menor preço por item, sob o regimc de empreitada global, que [ern

por objeto a execução de paümentação poliédrica com peclras irregulares de basaÌto, meio-fio

de concreto, sinalização e demais etapas clos trabalhos a serem realizados. bem como o

fornecimento de todo o material necessário p:Ìra a execução da obra, conforme Contrato de

Repasse n" 819969/2015/MINISTtrRIO DAS CIDADtrS/CAIXA, processo n" 26lT.10285g6_

5212015, firmado entre a União Federal, por interméclio do Ministério das Cidades,

representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Três de Maio, 1as seguintcs

ruas e trechos: Item 01 - Rua São Leopoldo - hecho entre a Rua Senador Pinheiro e Rua

Senador Salpdo Filho, perfazendo uma área de 568,00 m2 de calçamento e 146,00 metros de

colocação de meio-fio de concreto pré-moldado; Item 02 - Travessa Acre - trecho entre a Rua

AlÍiedo Henn e a Rua Alfredo Mensch, perfazendo uma área de 1.106,00 m2 de calçamento e

320'00 metros de colocação de meio-fio de concreto pré-moldado; Item 03 - Rua Emíio
Tesche - trecho entre a Rua Alfredo Mensch e a Rua Alfredo Henn, perf:zendo uma área de

1.360'00 m2 de calçamento e 328,00 metros de colocação de meio-Íio rle concreto pré-

rnoldado; e Item 04 - Rua Raimundo Schardong - hecho entre o calçamento existente e a Rua

Giruá, perfazendo uma área de 680,00 m2 de calçamento e 136,00 metros de colocação de

meio{ìo cle concreto pré-moldado, conÍ'orme Memoriais Descritivos anexos ao Edital, e
adjudica a empresa CONSTRI-ITORAJRD LTDA, a quaÌ foi vencedora clos itens 01, 02, 0B e

04, totalizando a importância de R$ 24B.S\T,Bg (duzentos e quarenta e três mil, quinhcntos e

noventa e sete reais e trinta e nove centavos).

Encaminhe-se p:ìra a assinatura de Contrato.

rês de Maio, 18 de julho de 2016.
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Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.
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