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TOMADA DE PREÇO N" 001/2020

,\s lll, "kr clia 1 1 de âgosto de 2020, reuniu-se a Comissào de ücitaçào para

.lehberar s<.,L;c o andamento do Procêsso Licitatório n" 001/2020, Tomada de Preço n"
t)01 /2020 circ rem corrro obieto o CON'I]L\'1',\ÇÀO DE L,I\ÍPRES.\

ESpECr,1r.r7-.\r).\ P-'\ILI' BXECUÇÀO DÁ 2" ETÁPA DÂ OBR-\ DÀ SEDE DÂ
À-NIEOSC . ..\"!SOCIÂÇÀO DOS N,ÍUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE
sÀNTÂ C.\-1,à,rirN,\, DE ÀCORDO COM ÀS F.SPECIF'rCIÇÕES CONSTANTE,
NO IvtEI IO I. I-1 . DESCRITIVO, PL{NILI-L\ ORÇ,\-\f ENl'ÀRLt, CRONO GR-l\Í.{
FÍSICo-]'I\ \NCEIRO F] PROJETOS PÂRTES INTEGR-\NTES DESTE
PROCESS() -r( r1'.\T()r{ro.
1

Ápós ..nilisc dos tlocumentos apresentados peias empresas Construtora Bem "fe

Vi Ltda. (ilc rnt,rJosé )Íahl & Cia Ltda,JCV Construções e Incorporações Ltda e
Construton Silrrna N{E e, dos Pareceres Contábil, f'écnico e Juridico os membros da
Comissàr, d.: r,ic:raçào deüberaram pela habilitaçào de todas as empÍesas.

.lssirn
18/08/2,121,,

<.r

sendo, abre-se o prazo de 05 (cinco) üas úteis a parú 12.08.2020 até

rs 17h para cvenrual

i-r

dia

apresentaçào de razões recuÍsâis quânto â habilitaçào

das refcrici:r, clrlpresas. Finalizado este ptazo, abre-se prazo pata apresentaçào de contra
tazôes tambi::n t)cl() prâzo de 05 (cinco) dias úteis a contar de 19.08.2020 eté 25.08.202t).

I:m c..so cle aprcsentação de razões e contralrazões de tecursos, estes deverâo ser
dirigrdas ao l)c1-'a1s11v1gn16 J uídico da :\ssociaçào dos lvÍunicípios do Exremo Oeste de
Santa Cirta; i.n - -\\ÍEOSC atraçés do Protocolo Cenual na própria Ássociação dos
r\lumcip:os .io l -xtrcmo Oeste de Sana Catarina - ,\lvtEOSC, de segunda a scxta-feir4 no
horário Jas 'l':,-*5mim às 11h45min e das 13h às 17h ou via Correios (ÀR ou Carta
Rcgisra.la; : )rr:,r () iurídico da cntidade jurto ao cndereço Rua Osvaldo Cru4 o" 167 ,
Cenuo - S.., , irÍiiiucl do C)estc/SC. CEP: 89900-000.
i.','c:r.rLrris rltzôes rccursais aprescnradas serào publicadas

iunto au li;r.:

J,

, Pnrcesso I-icitatório n" 00112020, Tomâ

no site da ÀÀ'ÍliOSC

e Preço nn 00112020 p

ciência dos l.ler'cssados
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Finda..l, c píazó <ie aprerentaçào de razões tecursais c sem â interposição de
<lualquer rcclrrso- decairá o pr.azo de conrarrazões e a Comissão de Licitação emitirá
nor.o âto dcs:gnlndo a dam de abemxa dos envclopes de proposta pam o tegular
prosseguiÍnei it, ) i',,,l fcitt-r.

Sào lrfigue I do Oeste/SC, 11 de agosro de
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(.c. rI1liS Ào de Lrcireçào

Claudenice Caramori
Nlcrnbro da Comissão de ücitação
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