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ATA N" OI

As onze horas do dia 3l de julho de 20r 5, 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 0g dejuúo de2015,, constituída dos seguintes membros: presidente olimarAuri Dapper e membros Katia Lowe e Daniela da Rosa Baraldi,
incumbidos de proceder à abertur a da ticitação, modalidade Tomada
de Preços, conforme edital rÌo 1312015, de 09 de julho de 2015.
Retirou cópia do edital as Empresas: SINALMIG SINAIS E SISTEMASLTDA, SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA LTDA, CONSTRUTORA
PELOTENSE LTDA, PITHAN CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÕÈS
LTDA e CARPENEDO & crA LTDA. Se Faz representar a Empresa
CARPENEDO & cIA LTDA. Apresentou documentação e proposta a
Empresa CARPENEDO & CIA LTDA. Foram os documentos analisados erubricados, sendo que a Empresa cARpENEDo & cIA LTDA apresentou
Certificado de Fornecedor, de acordo, estando assim habilitada conforme
Ata 0l da Comissão de Cadastro. Abre-se assim o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recursos referente habilitação, não havendo estipula-se
a daÍa de 10 de agosto de 2015 ás 08:30 horas para abertura do envelope 02
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ATA N" 02

As quinze horas e quinze minutos do dia 3l de julho 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 no
260/2015, 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 licitaçíio,
modalidade Tomada de Preços, conforme edital n. 1312015, de 09 de
julho de 2015. Dando continuidade ao processo licitatório, procedeu-
se a análise do Processo Administrativo n'28841201 5 de 3l de julho
de 2015, onde a Empresa CARPENEDO & CIA LTDA, solicita a
desistência do prazo de recurso referente a habilitação. Em virtude de ser a
única Empresa que enviou documentação e proposta, e foi habilitada,
redefine-se a data para abertura do envelope 02 contendo a proposta para
03 de agosto de 2015, ás 08:30 horas. Nada mais havendo a trataÍ. a
presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos
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ATA N" 03

As oito horas e trinta minutos do dia 03 de agosto 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 no
26012015, de 08 de juúo 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 1312015. de 09 de
julho de 2015. Dando continuidade ao processo licitatório, procedeu-
se a abertura do envelope 0z contendo a proposta da Empresa
CARPENEDO & cIA LTDA, habilitada conforme ata 0l . Foi a mesma
analisada e rubricada, tendo apresentado proposta de valor global de R,g,
907.183,09. Conforme Processo Administrativo no 2884 tZOtS de 3l de
julho de 2015, a Empresa cARpENEDo & clA LTDA, abre mão do
prazo de recurso referente a proposta. Nada mais havendo a tratar. a
presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros^df comissão
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