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As dez horas do dia l8 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade,
reuniu-se à comissão de iicitação nomeada pelo Senhor Prefeito
Municipal de Três de Maio, confbrme portaria n'20012013, de 22 de
abril de 2013, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros Daniela da Rosa Baraldi e Kátia Lowe,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade
concorrência, conforme edital no 01 12014, de 14 de maio de 2014.
Retiraram copia do edital as E,mpresas: cARpENEDo & CIA LTDA,
COMPASA ENGENHARIA E COMERCIO e SENSOLO GIRARDI
& cIA LTDA-ME. Se faz represenrar: cARpENEDo & CIA LTDA.
Apresentou documentação e proposta a Empresa CARPENEDO &
CIA LTDA. Foram os documentos analisados e rubricados, abrindo-se
diligencia pafa o envio dos mesmos para o Setor de Contabilidade
para anâlise do Balanço Patrimonial, posterionnente para a Secretaria
Municipal de Habitação e urbanismo para analisar o atestado de
capacidade técnica apresentado, e ernitir parecer se o lnesmo é
compatível com o objeto ora licitado, conforme item 2.6.5 do
instrumento convocatorio. Nad;1 mais havendo a Íratar, a present e ata,
após lida e aprovada, foi
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Às nove horas do dia 20 dejunho 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: presidenÍe Olimar
Auri Dapper e membros Daniela da Rosa Baraldi e Kótia Lowe,

incumbidos de proceder à abertura da licitação' modalidade

concorrência, conforme edital no 0112014, de 14 de maio de 2014.

Dando continuidade ao processo licitarorio, procedeu-se a análise dos

documentos juntados pelas Secretarias da Fazenda e Habitação e

Urbanismo, concluindo-se que conforme a documentação apresentada,

a Empresa CARPENEDO & CIA LTDA, está habilitada. Define-se a

data de 20 dejunho de 2014 âs l4:00 horas para abertura do envelope

02 contendo a proposta, pois a Empresa CARPENEDO & CIA
LTDA, abriu mão do prazo recursal conforme termo de renuncia em

anexo. Nada mais havendo a ÍraÍar, a presente ata, após lida e
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As catorze horas do dia 20 de junho 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 Olímar
Auri Dapper e membros Daniela da Rosa Baraldì e Kátia Lowe,

incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade

concorrência, conÍ'orme edital no 0112014, de 14 de maio de 2014.
Dando continuidade ao processo licitarório, procedeu-se a abertura do

envelope 02, contendo a proposta da Empresa CARPENEDO & CIA
LTDA, tendo apresentado o valor total de R$ 2.238.380,24. A
Empresa acima abriu mão do prazo recusal ret-erente a proposta' Nada

mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovVd,a, foi
rçssiryada pe)çs membros da comissào de licitaçà
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