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As dez 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 Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme portaria no

20012013, de 22 de abril de 2013, 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 n" 001/2015, de l4 de abril de 2015. Retiraram cópia do

EditAI AS EMPTESAS: EMPRESA JORNALÍSTICA ALIO URUGUAI _ RDA, JORNAL

SEMANAL _ LTDA, GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MÍDIA LTDA.

Apresentaram documentação e proposta as empresas: CnÁftCA E EDITORA CASA

MTINDO DA MÍDIA LTDA C JORNAL SEMANAL _ LTDA. A EMPTCSA JORNAL

SEMANAL - LTDA se faz representar. A Empresa GRAFICA E EDITORA CASA MLINDO

DA MÍDIA LTDA, apresentou fora do envelope: Carta de Credenciamento e uma Declaração

de cumprimento com os requisitos do convite 001/2015. A Empresa JORNAL SEMANAL -
LTDA apresentou: Carta de Credenciamento, Consulta a Optantes, Declaração de Informações

Sócio Econômicas e Fiscais (DEFIS), Certidão Simplificada e Declaração de que está

registrada como MicroEmpresa. Abre-se diligência para uma melhor análise quanto à

possibilidade ou não da participação das Empresas no certame. Nada mais havendo a tratar, a

membrqs da comissão e licitante
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As oito horas do dia2g.de abril de 2015, na prefeitura Municipal deTrês de Maio, localizada na Rua Minas'Gerais n" +0, n"rtu-"'iauallreuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor prefeito
Municipal de Três de Maio, 

"onfo.-" 
p*".ã n' 200/2013, de 22 deabril de 20 I 3, constituída dos ,.grint"r'..Ãi, os: Katia Lowe, Danielada Rosa Baraldi e Lucenir Turrì Bonapaz, incumbidos a" pif.J.."a

i|gT"I" da licitação, modalidade 
'Convite, 

conforme edital n"00112015, de 14 de abril de 2015. Dando continuidade uo p.úrrolicitatório, a Comissão reuniu_se para conferirã do"un,"ntuf;" 
"d;;;oportunizado diligências às L^icitántes. Após a anárise a.r aã."nï*àr,e a Declaração junrada pelo Secretário üunicifal da Fazenda, a;. J"*;Paulo Rambo, constatou_se que a Empresa JORNAL SEMANALLT?A Y! l:19" integralmenie ao Edital da Licitaçao, especialmente

ao item 2'1'1 (1) pois em^bora não tenha up..r*tudo certidão da JuntaComercial, a consulta à Optantes up."r.niuãã feia empresa supre estainformação deixando clâro que' u ,"r,'u' é enquadrada como
H"i"_=q.":4 estando assim HABIftfÀOa. euanto a EmpresaGRAFICA E EDITORA CASA uur\.,oo oÃ ürom LTDA, por rãoapresentar nenhum docum_ento que comprove o seu enquadramento
como Microempresa, está INABiLITADA. Abrindo_se 

"*1, " pr"^de dois dias úteis para interposição de reaursos referentes 
" 

rr"u'iãìã",
ï:i":lj: estipula-se a ãata de 0s de maio ã e 20t5,às l5:00 horaspara a abertura do envelooe 02 cnnÍen^., " ^.:* 
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As quinze horas do dia 05 de maio de 20r5, naprefeitura Municipal deTrês de Maio, localizada na Rua Minas ô..ui, n" +0, 
""rr" .iaïAoreuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor prefeito

Municipal de Três de Maio, .onfo.n," úãã n" 200/2013, de 22 deabril de 2013, constituída dos r"guint"r'ÁlÃu, osi Katia Lowe, Danierada Rosa Baraldi e Lucenir Tuni Bonapaz, incumbidos de proceder à
i*{^rri da ticitação,. modalidade 'Convite, 

conforme edital no001/2015' de l4 de abril de 2015. Não trouu" ìnt".posição de recursosreferente. a.habilitação. Nenhuma nrnpr.ru r.- fuz representar. Dandocontinuidade ao processo licitatórió, procedeu_se a abertura doenvelope 02 contendo.a proposta da Empresa habilitada, lOúÀiSEMANAL LTDA ME, sèndo a mesma *iiruau e rubricada, tendoapresentado o valor de 
_ 
R$ 2,g5 (Dois reais e oitenta ;' .;;;;reais/cm/coluna). Abrindo_se assim'o pruro à" dois di; út;fr-p"ìãinterposição de recursos 

.referentes " d;;;;". Nada mais havendo a

:ïfl,iJlïi':ff*.uou' rida e aprovadà' ro) aTinada ffì;;;;;;;;;,, :.-.,":...:- s!q, apvò rrua c aprovaoa, to1 asptnada nelos r
mrssao de tlcltação. / / ï\
Dc:.ü'!Õ" Oa,toXoL' \_/1, ^ Lüt) , - Fta.-tto-Jaur,r-"nrrL T.5enoX3U


