
ATAN" 01

As dez horas do dia 28 de dezembro de 2015, 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 no 26012015, de 08 de
juúo de 2015, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros Katia Lowe e Danìela da Rosa Baraldì,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada
de Preços n' 16/2015 de 02 de dezembro de 2015. Se faz representar
Representante da Empresa JOSE AUGUSTIN BAUKEN E CIA LTDA
EPP e CONSTRUTORA JRD - ME. Apresentaram documentação e

proposta as Empresas: JOSE AUGUSTIN BAIIKEN E CIA LTDA - EPP
e CONSTRUTORA JRD - ME. Foram os documentos analisados e

rubricados, sendo que a Empresa CONSTRUTORA JRD - ME apresentou
Certidão Simplificada fora do envelope 01, e dentro do envelope 01
documento de credenciamento e Certificado de Fornecedor. de acordo.
estando assim habilitada conforme Ata 01 da Comissão de Cadastro; e a
Empresa JOSE AUGUSTIN BAUKEN E CIA LTDA - EPP não atendeu
ao item 2.1.1, mas apresentou dentro do envelope 01 os seguintes
documentos: comprovante de Protocolo n' 469812015, Atestado de visita,
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, Certidão de Registro Pessoa
Física e Cópia da Carteira de Identidade Profissional. Cconforme Ata 0l
da Comissão de Cadastro não atendeu a todos os itens do edital, estando
assim inabilitada. Abre-se assim o prazo de cinco dias uteis para
interposição de recursos referente a habilitação, não havendo, estipula-se a
data de 06 de janeiro de 2016 ás 08:00 horas para abertura do envelope 02
contendo a proposta. Nada mais havendo a ÍrataÍ, a presente ata, após lida e

aprovada, foi assinada pelos licitação e licitantes
(

o'al
ab* [n ülô" Àohece @



/*tt" \
{ lts F,

ATAN'02

Às oito horas do dia 06 de janeiro de 2016, 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 no 26012015, de 08 de

junho de 2015, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros Katía Lowe e Daniela da Rosa Baraldi,
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade Tomada
de Preços n' 16/2015 de 02 de dezembro de 2015. Dando continuidade
ao processo licitatório, sendo que não houve interposição de recursos
referente a habilitação. Nenhuma empresa se faz representar. Procedeu-se a
abertura do envelope 02 contendo a proposta da Empresa
CONSTRUTORA JRD - ME, habilitada conforme ata 01. Foi a proposta

analisada e rubricada, tendo apresentado valor global de R$ 31.073,06.
Abre-se assim o prazo de cinco dias uteis para interposição de recursos
referente a proposta. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e

provaÇa, foi apçinada pelos membros da comissão de licitação. n \ .\ / t //-'.' ".' , tr ì-Lo" d+R-o boxolldr
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