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As dez horas do dia 15 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 Gelci
Pienis Assmann e Katia Lowe, incumbidos de proceder à abertura da

licitação, modalidade Tomada de Preços, conforme edital no 0512014, de

23 de abril de 2014. Retiraram copia do edital as Empresas: (E.M.C.
LOCAÇÕES eps.gps@msn.com) ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS

ARBITROS DE CRUZ ALTA E JOÃO ALBERTO DUMMEL. SC fAZ

representar a ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE
CRUZ ALTA. Apresentou documentação e proposta a Empresa

ASSOCIAÇÃO INDEPE,NDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA C

JOÃO ALBERTO DUMMEL. Foram os documentos analisados e

rubricados, sendo que a Empresa ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS

ÁngffnOs DE CRUZ ALTA , não apresentou certificado de fornecedor,

tendo apresentado a documentação referente ao item 2.3.2.1 à 2.3.4,

referente ao item 2.3.2.2letra "b", a Comissão de Licitação entendeu que a

Empresa apresentou certidão negativa de tributos Municipais e Estadual

que juntamente com copia do CNPJ apresentada, atende ao referido item. A
Empresa JOÃO ALBERTO DUMMEL, apresentou Certificado de

Fornecedoro de acordo, estando assim habilitado. Referente a Empresa

ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA, A

Comissão de Licitação entende que a mesma não atendeu ao item 2.3.1 e

2.3.5.1 do instrumento convocatório, estando assim inabilitada. Sendo

assim abre-se o prazo de cinco dias uteis para interposição de recursos
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referente a habilitação. mais havendo aÍratar, a presente ata, após lida
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As nove horas do dia 30 de maio 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 Seúor 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 Daniela da Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade Tomada de Preços, conforme edital no

0512014, de 23 de abril de 2014. Dando continuidade ao processo
licitatório, procedeu-se a análise do Processo Administrativo n' 199412014
de 19 de maio de 2014, onde a Associação Independente de Árbitros de
Cruz Alta, interpõe recurso referente sua inabilitação conforme ata 01. Não
houve contraposição do recurso interposto. A Comissão de Licitação envia
o processo licitatório 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 09 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 Kátia
Lõwe e Daniela da Rosa Baratdì, incumbidos de proceder à abertura da
Iicitação, modalidade Tomada de preços, conforme edital n" 0512014, de
23 de abril de 2014. Dando continuidade ao processo licitatório, sendo que
o mesmo retomou a esta Comissão, na data de 06 de junho de 2014. Foi
analisado o parecer jurídico no verso da folha no 98' acatado pela Sra
Eliane Zucatto Fischer, Vice Prefeita Municipal, onde foi indeferido o
recurso interposto pela Associação Independente de Árbitros de Cruz Alta.
Sendo assim, conforme parecer jurídico, a Comissão de Licitação dá
prosseguimento ao processo licitatório definindo a data de l0 de junho de
2014 âs 08:00 horas para abertura do envelope 02 contendo a proposta da
Empresa habilitada conforme ata 0l . Nada mais havendo a tÍatar, a
presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão
de licitção. i]\ / I /in^
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As oito horas do dia l0 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 Olimar Auri Dapper e membros Kátia
Lowe e Daniela da Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à abeÍura da
licitação, modalidade Tomada de Preços, conforme edital no 0512014, d.e

23 de abril de 2014. Dando continuidade ao processo licitatório, sendo que
nenhuma Empresa se faz representar. Aberto o envelope contendo a
proposta, a mesma foi analisada e rubricada, estando de acordo, com o
valor de R$ 5.750,00 para o item 01; R$ 22.500,00 para o item 02; R$
2.340,00 para o item 03; e R$ 1.600,00 para o item 04. Valor rotal da
proposta de R$ 32.190,00. Abrindo-se assim o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recursos referente a proposta. Nada mais havendo a
tÍatar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da
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