
:.\
i.È

ì 'l

n \ ! urj-J-* !ATA N" 01

As dez horas do dia 05 de junho de 2015, na Prefeitura Municipal de Três de Maio, localizada
na Rua Minas Gerais n" 46, nesta cidade, reuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo
Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme portaria n" 20012013, de22 de abril de
2013, 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, conforme edital no 0912015, de 14 de maio de 2015. Retiraram cópia do
edital as Empresas: SANDRO ANTONIO ZARZECKT JMALUCELLI EQUIPAMENTOS,
RODA BRASIL DISTzuBUIDORA DE PEÇAS LTDA, DISTRIBUIDORA VEICULAR
LTDA, LUDA PNEUS LTDA _ EPP, COMERCIO DE PNEUS E ACESSOzuOS LM LTDA,
IRMÃOS FLACH LTDA - EPP, NOROESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA _ ME,
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME.
MODELO PNEUS, BELLENZIER PNEUS, COPAL COMERCIO DE PNEUS E
ACESSORIOS LTDA e VACHILESKI PNEUS E RECAPAGENS. Se Faz representar a
Empresa RMÃOS FLACH LTDA - EPP. Apresentaram.documentação e proposta a, Emprerus
IRMÃoS FLACH LTDA _ EPP, NoRoESTE CoMERCIo E SERV1ÇóS LTDA _ ME,
LUDA PNEUS LTDA - EPP, COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA E

RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA _ ME.
Foram os documentos analisados e rubricados, sendo que: a Empresa RODAMAX COMERCIO
DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME, apresentou Certificado de
Registro de Fornecedor, e Certidão Específica, sendo que conforme consulta feita na presente
data, este documento não tem valor como Certidão, sendo assim a Empresa é inabilitada por não
atender ao item 2.l.l.l (1 e2) do instrumento convocatório; e a Empresa IRMÃOS FLACH
LTDA - EPP, foi inabilitada por ter apresentado Certificado de Registro de Fornecedor, com
restrições, e conforme ata 0l da Comissão de Cadastro a mesma não atendeu ao item 2.3.2.1-c
do instrumento convocatório. A Empresa LUDA PNEUS LTDA - EPP, não apresentou o
Certificado de Registro de Fornecedor, somente o protocolo, sendo assim abriu-se diligencia
junto a Comissão de Cadastro, a qual forneceu o respectivo Certificado, e possui uma
observação referente a regularidade-CR da Pirelli com vencimento em 0210612015 ttem2.3.2.4-
B, mas o protocolo da documentação foi na data de2810512015. Sendo assim estão habilitadas
as Empresas NORoESTE coMERClo E SERVIÇOS LTDA - ME, LUDA PNEUS LTDA -
EPP e COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA, pois apresentaram Cerrificado de
Fornecedor, de acordo, conforme Ata 0l da Comissão de Cadastro. Abre-se assim o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recursos referente a habilitação. Nada mais havendo a
tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da de licitação
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As oito horas e trinta minutos do dia 23 dejunho de 2015, 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" 26012015, de 08 de juúo de 2015, constituída dos seguintes membros:
presidente Olimar Auri Dapper e membros Katia Lowe e Daniela do Rosa Baraldi,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada de Preços,
conforme edital n'09/2015, de 14 de maio de 2015. Dando continuidade ao processo
licitatório, procedeu-se a análise do recurso interposto pela Empresa RODAMAX
COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME, conforme
Processo Administrativo no 229112015 de .11 de juúo de 2015, e a contraposição do
referido pela Empresa NoRoESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, juntado
na data de 18 de. junho de 2015. Após a análise, concluiu-se que a Empresa
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSóRIOS LTDA -
ME, apresentou Certidão Específica, sendo que conforme consulta feita na presente
data, este documento não tem valor como Certidão, apenas de solicitação da referida
certidão, situação esta confirmada pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Agencia
Santa Rosa, ás 08:35 (oito horas e trinta e cinco-minutos) da presente data. A recorrente
alega ainda que a Administração Municipal aceitou em outro processo licitatório
modalidade Pregão Presencial n" 050/2014 os mesmos documentos. A Comissão de
Licitação, consuJtoú os doõumentos juntados no referido Pregão, e constatou-se que a
Certidão apresentaiia pela mesm4 trata-se de CERTIDÃO ESPECÍFICA válida para o
respectivo certame (conforme copia em anexo), já o documento apresentado na presente
licitação, é apenas um protocolo de solicitação da Certidão Específica, não tendo valor
como Certidão. Sendo assim, a Comissão de Licitação, opina.pela improcedência do
recurso interposto pela Empresa RODAMAX COMERCIO DE PNEUS
LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME, pois não atendeu ao item 2.1.1 do
instrumento convocatório, e envia o Processo Licitatório para apreciação superior. Nada
mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros
da comissão de licitação.
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As catorze horas e trinta minutos do dia 24 dejunho de 2015, na Prefeitura Municipal
de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais n" 46, nesta cidade, reuniu-se à

comissão de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio,
conforme portaria n" 26012015, de 08 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,
conforme edital n'09/2015, de 14 de maio de 2015. Dando continuidade ao processo
licitatório, procedeu-se a análise do parecer da Assessoria Jurídica, acatado pelo
Prefeito Municipal,.no qual julga-se improcedente o recurso interposto pela Empresa
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA _
ME. Sendo assim, define-se a data de 25 de junho de 2015 ás 16:30 horas para abertura
dos envelopes contendo as propostas das Empresas habilitadas conforme ata 01 (
NOROESTE COMERCIO E SER'E SERVIÇOS LTDA - ME, LUDA PNEUS LTDA _ EPP C

E ACESSOzuOS LM LTDA). Nada mais havendo a tratar. aCOMERCIO
presente ata, aliíliaa e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de licitação. 
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As dezesseis horas e trinta minutos do dia 25 dejunho de 2015, 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" 26012015, de 08 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,
conforme edital n'09/2015, de l4 de maio de 2015. Dando continuidade ao processo
licitatório, procedeu-se a abertura do envelope 02 contendo as propostas das Empresas
habilitadas conforme ata 03- (NOROESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA _ ME, LUDA
PNEUS LTDA - EPP e COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA). rendo
apresentado menor preço por item a Empresa NOROESTE coMERCIo E sERVIÇos LTDA
- ME, nos itens 07,17,21,2i,37, 38, 39,40 e 41. A Empresa LUDA PNEUS LTDA - Epp,
nos itens 03,04,05,06, 12, 18, 20,22,23,24,25,29,3r e 35. E a Empresa coMERCIo DE
PNEUS E ACESSoRIos LM LTDA, nos itens 0r,02,0g,09, 10, ll, 13,14,15, 16, 1g,26,2g,
30,32,33,34 e 36. A Empresa LUDA PNEUS LTDA - EPP, foi desclassificada no item 31,por ter apresentado proposta para PNEU RADIAL, sendo o solicitado pNEU
CONVENCIONAL BORRACHUDO. Referente a divergência em número de lonas, nos itens
02, 04, 05, 06 e 33, não foi levado em conta, pois em contato telefônico com E,mpresas
representantes das marcas apresentadas, as mesmas informaram que para os referidos itens o
número de lonas solicitado no edital e superior ao dos fabricantes. Abrindo-se assim o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recursos referente as propostas. Nada mçis
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