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Às dez horas do dia 2l de novembro de 2014, na Prefeitura Municipal de

Três de Maio, Iocalizadana 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 20012013, de 22 de abril de 2013'

constituída dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e

membros Daniela dl-o Rora Baraldi e Kàtía Lowe, incumbidos de proceder à

abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital n' 1212014' de

12 de novembro de 2014. Neúuma Empresa se faz representar' Foram

convidadas as Empresas: CANOVA 8. CANOVA LTDA,

CONSTRUTORA JRD LTDA, COSTA BOMBAS D'AGUA LTDA'

nÈeúceRAÇÃo PETERMANN LTDA e SARANDI POÇ9S

ARTESIANOS LTDA. Entregaram documentação e proposta as Empresas

CANOVA & CANOVA LTDA, CONSTRUTORA JRD LTDA, COSTA

EóúBAS D'AGUA LTDA, REFRIGERAÇÃO PETERMANN LTDA C

SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA. Foram os documentos

analisados e rubricados, concluindo-se: A Empresa GoNSTRUTORA JRD

LTDA, não atendeu ao item 2.2.2 \eÍra "?', ê \tem 2.2.4 letta "a" do

instrumento convocatório, restando assim inabilitada; a Empresa

SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA, não atendeu ao item 2.2.1 leÏta
,,a,,, e iÍem 2.2.3 letra "a", dO inStrumento cOnvocatório, restando assim

inabilitada; A Empresa CANOVA & CANOVA LTDA, não atendeu ao

item 2.2.2 letra "f', do instrumento convocatório, restando assim

inabilitada. A Empresa REFRIGERAÇÃO PETERMANN LTDA,

apresentou documeniação de acordo, gstaldl.habilitada somente para o

item 04; e a Empresa cosTA BOMBAS D'AGUA LTDA, apresentou

documentação de àcordo, estando habilitada para os itens 0I,02,03 e 04' A

Empresa ôOS1A BOMBAS D'AGUA LTDA apresentou Certidão

Simplificada - Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul conforme

\tem 2.2.I J do instrumento convocatório. Abrindo-se assim o prazo de

dois dias uteis para interposição de recursos referente a habilitação' não

havendo, estipuü-s e a dala de 27 de novembro de 2014 ás 08:00 horas para

abertura do envelope 02 contendo as propostas. Nada mais havendo a
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Às oito horas do dia 27 de novembro de 2014, na Prefeitura Municipal de

Três de Maio, loçal\zada 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 Daníela da Rosa Baraldi e Katía Lowe, incumbidos de proceder à

abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital n' 1212014, de

12 de novembro de 2014. Dando continuidade ao processo licitatório,

sendo que não houve interposição de recursos referente a habilitação.

Nenhuma Empresa se faz representar. Procedeu-se a abertura do envelope

02 contendo a proposta das Empresas habilitadas conforme ata 0l e 02.

Foram as propostas analisadas e rubricadas, tendo apresentado menor preço

a Empresa CANOVA & CANOVA LTDA, no item 0l; a Empresa COSTA

BOMBAS D'AGUA LTDA, nos itens 02,03 e 04. Abre-se ,o prazo de dois

dias úteis para a Empresa COSTA BOMBAS D'AGUA LTDA,
reapresentar proposta referente ao item 01, por ter apresentado Certidão

Simplificada - Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
prevê a Lei Complementar n' 12312006. Nada mais havendo a tratar, a

pelos membros da comissãopresente ata, agos lidap aprovada, foit':wi*ü,
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As oito horas do dia 03 de dezembro de 2014, 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 20012013, de 22 de abril de 2013,
constituída dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e
membros Daniela da Rosa Baraldi e Katia Lowe, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital n" 1212014, de
12 de novembro de 2014. Dando continuidade ao. processo licitatório,
sendo que a Empresa COSTA BOMBAS D'AGUA LTDA, não
reapresentou proposta referente ao item 01, por ter apresentado Certidão
Simplificada - Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
prevê a Lei Complementar no 12312006. Sendo assim, a Empresa
CANOVA & CANOVA LTDA, foi vencedora no item 01 ; e a Empresa
COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA, nos itens 02, 03 e 04. Abre-se assim
o prazo de dois dias úteis para interposição de recursos referente as

propostas. Nada mais havendo atratar, a presente ata, após lida e aprovada,
issão de lici


