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ATA N'OÌ

As dez horas do dia22 de Íèvereiro de 2018, 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' 2042017, de 05 de

abril de 2017, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros Dqniela de Oliveirq e Marize Meller,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada
de Preços n" 01/2018 de 01 de fevereiro de 2018. Se faz representar a

ernpresa Querência Engenharia, Correíora e Prë-moldados Ltda - ME e
Construtora JRD Ltda - Mã. Apresentaram docurnentaçâo e proposta as

Empresas.' Querência Engenharia, Corretoru e Prë-moldudos Ltdu -
ME, Valdir F, Rodrigues & Cis Ltda, e Construtora JRD Ltda - ME.
Procedeu-se a abertura do envelope 0l contendo a documentação,
sendo a rresma examinada e rubricada. concluindo-se que as

Empresas Querência Engenharia, CorreÍora e Pft-noklados Ltds. -
ME, Voldir F. Rodrigues & Ciu Ltdu, e Construtora JRD Ltdo - ME.,
apresentararn certificado de Registro de Fornecedor, estando assim
habilitadas. Abre-se assim o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recursos referente a habilitação, não havendo estipula-se a data de 02 de
março de 2018 ás 08:00 horas para abertura do envelope 02 contendo as

propostas. Nada mais havendo a lÍalaÍ, a presente ata,
Í-oi assinada pelos membros da cornissão de licitação.
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ATA N" 02
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Às oito horas do dia 02 de março de 2018, na Prefeitura Municipal j)--k,#
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 portari a no 20412017 , de 05 de
abril de 2017, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros José Plinio Reisdoerfer JR e Marize Meller,
incumbidos de proceder à abertura óa licitação, modalidade Tomada
de Preços no 01 12018 de 0l de fevereiro de 2018. Nenhuma empresa se
faz representar. Dando continuidade ao processo licitatório, sendo que não
houve interposição de recursos referente a habilitação. Procedeu-se assim a
abertura do envelope 02 contendo as propostas das Empresas habilitadas

form 01, tendo

A Empresa Construtora JRD Ltda - ME, apresentou proposta de menor
valor no item 01. Abre-se assim oprazo recursal de cinco dias úteis para
interposição de recursos referente as propostas. Nada mais havendo a trataÍ,

contorme ata 01, tendo apresentado os seguintes valores
ITEM EMPRBSA VALOR (R$)
0l Valdir F. Rodrigues & Cia Ltda R$ 38.679.34
01 Querência Engenhario, Corretora e

Pré-moldados Ltdu - ME
R$ 38.649,14

01 Construtora JR-D Ltda - ME R$ 37.794,73


