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ATA N" 01

As dez horas do dia 08 de maio 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 Liriane
Aparecida Fedrigo Mqchado e Lucenir Turra Bonapaz, incumbidos de
proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada de preços, conforme
edital n' 0412014, de 10 de abril de 2014. Retiraram cópia do edital as
Empresas: (Construsantos) felipe-santosl991@hotmail.com, Valdir F.
Rodrigues CIA Ltda, jessical5_rs@hotmail.com, Carpenedo & CIA Ltda e
Edson Irineu Haim CIA Ltda. Nenhuma Empresa se faz representar.
Apresentou documentação e proposta a Empresa BJ SERVIÇOS DE
CALÇAMENTOS LTDA-EPP. Foram os documentos analisados e
rubricados estando os mesmos de acordo conforme ata da Comissão de
Cadastro. Sendo assim abre-se o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recursos referente a habilitação. Não havendo recurso, estipula-sà a data
de 16 de maio de 2014, âs 08:00 horas para abertura do envelope 02
contendo as propostas. Nada mais havendo attatat, a presente ata, após
lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de licitação.
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ATA N" 02

As dez horas do dia 12 de maio de2014,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 Liriane
Fedrigo Machado e Daniela da Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à abertura
da licitação, modalidade Tomada de Preços, conforme edital n" 0412014, de
10 de abril de 2014. Dando continuidade ao processo licitatorio, procedeu-
se a análise do Processo Administrativo no 13 1612014 de 08 de maio de
2014, de BJ Serviços de Calçamento Ltda. A requerente abre mão do prazo
recursal conforme ata 01 em anexo. Em virtude de ser a única Empresa que
apresentou documentação e proposta, estipula-se a data de 13 de maio de

2014, ás 08:00 horas. Nada mais havendo atÍataÍ,, a presente ata, apos
lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de licitação.
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ATA N'03

Às oito horas do dia 13 de maio de 2074, na Prefeitura Municipal de Três
de Maio, localizada na Rua Minas Gerais n" 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 Liriane
Fedrigo Machado e Doniela da Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à abertura
da licitação, modalidade Tomada de Preços, conforme edital n' 0412014, de
10 de abril de 2014. Dando continuidade ao processo licitatorio, procedeu-
se a abertura do envelope 02 contendo a proposta da Empresa BJ Serviços
de Calçamento Ltda, estando a mesma de acordo, tendo a mesma
apresentado os seguintes valores: item 0l -Rua São Carlos - R$ 39.582,76;
item 02 - Rua São Gabriel - R$ 15.129,05; item 03 - Rua Felipe Henn - R$
9.126,62; item 04 - Rua João Schweig - R$ 45.686,33; item 05 - Rua
Miguel Pedroso R$ 17.006,46; item 06 Amélio Fagundes R$
6.707,34. Abrindo-se assim o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recursos referente as propostas. Nada mais havendo a tratat, a presente
ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de
licitação.
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