
ATA N" 01

As dez horas do dia 18 de março 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 Katia Lowe e Daniela da Rosa Baraldi,
incumbidos de proceder à abertura da licitoção, modalidade Tomada
de Preços, conforme edital no 0512016, de 25 de fevereiro de 2016. Se

faz representara Empresa Carpenedo &, Cia Ltda. Entregou
documentação e proposta a Empresa Carpenedo & Cia Ltda.
Procedeu-se a abertura do envelope 01 contendo a documentação,
sendo a mesma examinada e rubricada, concluindo-se: Conforme ata

01 da Comissão de Cadastro e da documentação apresentada, a
Empresa Carpenedo & Cia Ltda está habilitada. Sendo assim abre-se o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos referente a

habilitação, não havendo, estipula-se a data de 28 de março de 2016,
ás 08:00 horas para abertura do envelope 02 contendo a proposta da
empresa habilitada. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após
lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de licitação
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e licitaqte presente.



ATA N" 02

As oito horas e trinta minutos do dta 28 de março de 2016, na

prefeitura Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais

no 46, nesta cidaãe, reuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme portaria no

260120t5, de 08 de junho de 2015, constituída dos seguintes membros:

president e Olimor Auri Dapper e membros Michele Kaiser e Danie'la

da Rosa Baraldí, incumbidos de proceder à abertura da licitaça'o,

modalidade Tomada de Preços, conforme edital n' 05/2016, de 25 de

fevereiro de 2016. Se faz representara Empresa Carpenedo & Cta

Ltda. Dando continuidade ao processo licitatorio, procedeu-se a

abertura do envelope 02 contendo a proposta da Empresa

CARPENEDO & CIA LTDA, habilitada conforme ata 01. Foi a mesma

analisada e rubricada, tendo apresentado proposta de valor global de R$

gg7.301,94. Rua Padre cacique - R$ 268.947,31, Rua Expedicionário

Bertuholdo Boeck R$ 340.073,61, Rua Horizontina - R$

130. 1 34,17 ,Tracessa da Bandeira - RS 56.7 13,67 , Rua Santo Àngelo - R$

43.8g3,32. Rua Tercza Verzeri - RS 40.659,98, Travessa Pedro Garrafa -
R$ 61 .420,14, e Avenida Avaí - RS 55.459,74. Abre-se assim o prazo de

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

mais havendo a Íralar, a presente ata, após lida e aprovada, Íbi

assinada pelos membros da comissão eli presente.
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