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As onze horas do dia vinte e três de abril de 2015, na prefeitura
Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 046, nesta
cidade, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pelo Seúor prefeito
Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n'200/2013, de 22 de abril de
20 13, constituída pelos seguintes membros: Kátia Lowe, Daniela da Rosa
Baraldi e Lucenir Turra Bonapaz, incumbidos de proceder a abertura da
Licitação, modalidade Convite, conforme Edital no 00212015, de 14 de abril de
2015. Retiraram cópia do Edital as Empresas: LUIS CESAR REIS,
MARCENARIA CASTELO BRANCO LTDA ME e MARCIO ARTUR
RODRIGUES DA SILVA. Apresentou documentação e proposta a empresa:
MARCENARIA CASTELO BRANCO LTDA ME. Nenhuma Empresa se fez
representar. A Empresa MARCENARIA CASTELO BRANCO LTDA ME
apresentou fora do envelope: carta de credenciamento e Declaração assinada
pela contadora Lorinês casagrande de que é optante de Simples Nacional e está
enquadrada como Microempresa - ME. Abre-se diligência para melhor análise
quanto a possibilidade ou não da participação da Empresa no certame.
mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada
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As nove horas do dia vinte e oito de abril de 2015, na prefeitura Municipal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 046, nesta cidade. reuniu-se a
comissão de Licitação nomeada pelo Senhor prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme Portaria n' 200/2013, de 22 de abril de 2013, cónstituída pelos
seguintes membros: Kátia Lòwe, Daniela da Rosa Baraldi e Lucenir Turrct
Bonapaz, incumbidos de proceder a abertura da Licitação, modalidade convite,
conforme Edital n" 00212015, de 14 de abril de 2015. Dando continuidade ao
processo licitatório, a comissão reuniu-se para conferir a documentação após ter
oportunizado diligências à Licitante. Após a análise dos documentos, e a
Declaração juntada pelo Secretário Municipal da Fazenda, sr. Joao paulo
Rambo, constatou-se que a Empresa MARCENARIA CASTELO BRANCO
LTDA ME atende integralmente ao Edital da Licitação, especialmente ao item
2.1.1 (l) pois embora não tenha apresentado Certidão da Junta Comercial, a
consulta à optantes apresentada pela empresa supre esta informação deixando
claro que a mesma é enquadrada como Microempresa, estando assim
HABILITADA. Abrindo-se assim o prazo de dois dias úteis para interposição de
recursos referentes a habilitação, não havendo estipula-se a data de 05 de maio
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de 2015, às 16:00 horas para a abertura do envelope 02 contendo
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a proposta.
foi assinada
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As dezesseis horas do dia 05 de maio de 2015, na Prefeitura Municipal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, rêuniu-
se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três
de Maio, conforme portaria no z00rz0r3, de 22 de abril de 2013,
constituída dos seguintes membros: Katia Lowe, Daniela da Rosa Baraldi e
Lucenir Turra Bonapaz, incumbidos de proceder à abertura da licitação,
modalidade Convite, conforme edital n" 00212015, de l4 de abril de 2015.
Não houve interposição de recursos referente a habilitação. Nenhuma
Empresa se faz representar. Dando continuidade uo pro..rso licitatório,
procedeu-se a abertura do envelope 02 contendo u pioporta da Empresa
hAbilitAdA, MARCENARIA CASTELO BRANCO rrbN ME. SENdO A
mesma analisada e rubricada, tendo apresentado para o item 0l os valores
conforme segue:

Abrindo-se assim o prazo de dois dias úteis para interposição de recursos
referentes a proposta. Nada mais hav a lratar, a presente aÍa, após lida e
aprovada, foi assinada pelos mem
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ITEM VALOR
1.1 R$ 4.100,00
1.2 R$ 2.500,00
1.3 R$ 3.305,00
1.4 R$ 980,00
1.5 R$ 2.850,00
1.6 R$ 2.600,00
t.7 R$ 5.280,00
1.8 R$ 1.650,00
TOTAL GERAL R$ 23.265,00
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