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As dez horas do dia 27 de março 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 n" 20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e membros
Lucenir Turra Bonapaz e Kátia Lowe, incumbidos de proceder à abertura
da licitação, modalidade convite, conforme edital no 0112014, de 19 de
março de 2014. Nenhuma Empresa se faz representar. Foram convidadas as
Empresas: PEDRAS BASALTO TRES DE MAIO LTDA, TREMA
coiúÉRcro DE MATERTATs DE coNSTRUÇÃo LTDA e

BARICHELLO COMERCIO DE MATEzuAIS DE CONSTRUÇÃO E
ACESSORIOS LTDA. Entregaram documentação e proposta as Empresas
PEDRAS BASALTO TRES DE MAIO LTDA, TREMA COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C BARICHELLO COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACESSORIOS LTDA. Foram os
documentos analisados e rubricados, concluindo-se que a Empresa
PEDRAS BASALTO TRES DE MAIO LTDA. não atendeu ao item 2.2.1
letra *b"; do instrumento convocatório. A Empresa BARICHELLO
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACESSORIOS
LTDA, não atendeu ao item 2.2.1 letra "g" e ao item 2.2.2 letra "b". Sendo

assim as Empresas PEDRAS BASALTO TRES DE MAIO LTDA e

BARICFIELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E

ACESSORIOS LTDA, estão inabilitadas. A Empresa TREMA
COMERCIO DE MATEzuAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA está habilitada.

Abrindo-se assim o prazo de dois dias úteis para interposição de recursos

referente a habilitação, não havendo, estipula-se a data de 03 de abril de
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2014 âs l4:00 horas para abertura do envelope 02 contendo as propostas.

Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprov

membros da comissão de licitação.
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As nove horas do dia 08 de abril 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 n'20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e membros
Daniela da Rosa Baraldi, e Lucenír Turra $onapaz, incumbidos de

proceder à abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital no

0112014, de 19 de maço de 2014. Dando continuidade ao processo

licitatorio, sendo que não houve contraposição do recurso interposto pela

Empresa PEDRAS BASALTO TRES DE MAIO LTDA. Foi o recurso

anaiisado, concluindo-se: A Empresa PEDRAS BASALTO TRES DE
MAIO LTDA, apresentou na fase de habilitação copia da 1u alteração do

Contrato Social e a 4u Alteração de Contrato Social, não tendo apresentado

copia do Contrato Social e das demais alterações, razão pela qual foi
inabilitada. Conforme Processo Administrativo n'124312014 de 28 de

março de 2014, no qual a Empresa acima interpõe recurso referente sua

inabilitação, a mesma juntou copia do Contrato Social, elu,2o,3o, 4u,50 e 6o

alteração do contrato social. Sendo assim a Comissão de Licitação envia o
processo 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 nove horas do dia 14 de abril de 2014,na Prefeitura Municipal de Três
de Maio, Iocalizada 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'20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e membros
Daniela da Rosa Baraldi, e Lucenir Turuq Bonapaz, incumbidos de
proceder à abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital no
0112014, de 19 de maço de 2014. Dando continuidade ao processo
licitatório, procedeu-se a análise do parecer Jurídico em anexo no verso da
ata 01, onde a Assessoria Jurídica opina pelo improvimento do recurso, o
qual foi acatado pelo Senhor Prefeito Municipal, sendo assim mantem-se
inabilitada a Empresa PEDRAS BASALTO TRÊS DE MAIO LTDA,
definindo a data de 15 de abril de 2014, ás 08:30 horas para abertura do
envelope 02 contendo as propostas das empresas habilitadas. Nada mais
havendo a traïar, a presente ata, apos lida e aprovada, foi assinada pelos
membros da comissão de licitacão.
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As nove horas do dia 14 de abril 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 n' 20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Aurí Dapper e membros
Daniela da Rosa Baraldi,, e Liriane Fedrigo Machado, incumbidos de

proceder à abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital no

0112014, de 19 de março de 2014. Dando continuidade ao processo

licitatório, procedeu-se a abertura do envelope 02 contendo a proposta da

Empresa TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDÁ.
habilitada conforme ata 01, tendo a mesma apresentado proposta no valor de R8

52,90 para o item 01, R8 60,20 para o item 02, R$ 60,90 para o ìtem 03, R6

61,65 para o item 04, e R$ 50,80 para o item 05. Ábrindo-se assim o prazo de

dois dias úteis para interposição de recursos referente a proposta. Nada

mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada

pelos membros da comissão de licitação.


