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As dez horas do dia 31 de março de2016,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 Dopper e membros Michele Karina Chaves Kaiser e Daniela da
Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à abertura da licitação,
modalidade Tomada de Preços n' 0l12016 de 10 de março de 2016. Se

fazem representar Representante da Empresa IJUÍ POÇOS ARTESIANOS
LTDA - ME e POTAVEL SUPER AGUA LTDA - ME. Apresentaram
documentação e proposta al Empresas: ESA ESTRUTURAS
METALICAS LTDA - ME, IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA _ ME,
POTAVEL SUPER AGUA LTDA - ME e WILLIAN RICARDO COSTA
EPP. Conforme Ata 001 da Comissão de Cadastro, as Empresas ESA
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA _ ME. POTAVEL SUPER AGUA
LTDA - ME e WILLIAN zuCARDO COSTA EPP, apresentaram
documentação de acordo. A Empresa IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA
- ME, não comprovou o enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte. As Empresas ESA ESTRUTURAS METALICAS
LTDA - ME e WILLIAN RICARDO COSTA EPP, apresentaram dentro
do envelope 01 sornente o comprovante de protocolo, sendo assim abre-se
diligencia junto a Comissão de Cadastro para juntar os Certificados de

Fomecedor. Foram os Cerlificados juntados e rubricados, estando os

mesmos de acordo. Sendo assim, estão habilitadas as Empresas: ESA

ESTRUTURAS METÁLTCAS LTDA - ME, rJUi POÇOS ARTESIAÌ{OS
LTDA - ME, POTÁVEL S(]PER ÁCIII LTDA - ME E WILLIAN MCARDO
COSTA EPP. Abre-se assim o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recursos referente a habilitação, não havendo estipula-se a daÍa de 08 de

abril de 2016 ás 08:00 horas para abertura do envelope dois contendo as

propostas das empresas habilitadas. Nada mais havendo a tratar, a presente

ata, após lida e aprovada, foi aqsjnada pelos membros da comissão de
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Às oito horas do dia 08 de abril de 201 6, na Prefeitura Municipalìh{

Três de Maio , loca\zada 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 aè ZOt5, constituída dos seguintes membros: presidente Daníela
-dq 

Rosa Baraldi e membros Michele Karina chaves Kaiser e Christíane

seyffert, incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade

Tomada de Preço s no 0712016 de 10 de março de 2016. Ninguém se fez

representar. Proóedeu-se a abertura do envelope 02 contendo as propostas

das Empresas habilitadas conforme ata 01, sendo que não houve

interposição de recursos referente a habilitação. Foram as propostas

examinadas e rubricadas, tendo apresentado os seguintes valores:

Art. 44. Nas licitacões será assegurada. como critério de desempate'

prete contratação para as microempresas e empresas de pequeno

oorte.

e-á dq seguínte

do

de
at

ITEM rJUI POÇOS ESA
ESTRUTURAS

WILLIAN
COSTA

POTAVEL
SUPER

0l 11.810,00 12.060,00 12.880,00 12.830,00

02 370,00 395,00 385,00

3.991,00 4.085,00 4.075,00
03 3.932,50

04 2.200,00 2.100,00 1.780,00

classííìcada.

seu-favor o obieto licitado;

ntes

inciso I

qk

Ç lo Entende-se por empate aquelas situações em que as prorc\tas

apreãtada; pelas microempresas e empresqs de pequeno porte seiam

ifuoi, ou oté l0%o (d"" Oà' ""nto.' 'iO"io'"t 
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A Empresa ESA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - ME', foi

vencedora no item 
"" 

o: tiCl'só1,00); e a Empresa PorÁvEL SUPER

eõúã-iroa - ME, foi v"n"edota-no item n" 04 (R$ 1'780'00)' A

;;;;" IJú PoÇos ARTESIANoS LTDA - ME' apresentou menor

;;õ;;;; .t it"n, bl e 02. Sendo assim, abre-se o prazo de dois dias uteis

iu.à i.r" as microempresas e empresas de pequeno f:..iïtr::T
classificadas possam reapresentar as propostas contorme preve a Ler c

tuúu u.irnu. Nada mais havendo a tratar' a presente ata' após lida e

àprouuau, foi assinada pelos membros da comissão de licitação e licitantes

presentes. /ì
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As oito horas do dia l3 de abril 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 n' 26012015, de 08 de junho de 2015, constituída
dos seguintes membros: presidente Kátia Lowe e membros Michele Karina
Chaves Kaiser e Christiane Seyffert, incumbidos de proceder à abertura da

licilação, modalidade Tomada de Preços no 0712016 de 10 de março de 2016.
Ninguém se fez representar. A Empresa ESA ESTRUTURAS
METALICAS LTDA - ME, apresentou envelope contendo a proposta,

conforme Ata no 02 e a Empresa POTAVEL SUPER AGUA LTDA - ME
não apresentou envelope de proposta, referente ao item 02.

Sendo assim, abre-se o prazo de dois dias uteis para que a microempresa e

empresa de pequeno porte WILIAN RICARDO COSTA EPP possa

reapresentar a proposta referente ao item 02, conforme prevê a Lei.
Nada mais havendo a traÍar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada
pelos membros da comissão de licitação.
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As oito horas do dia 14 de abril de 2016,naprefeitura 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 26012015, de 08 de junho de 2015, constiruída
dos seguintes membros: presidente Kátia Lowe e membros Michele Karina
chaves Kaiser e Christiane seyffert, incumbidos de proceder à abertura da
licitaçõo, modalidade Tomada de Preços no 0712016 de 10 de março de 2016.
Ninguém se fez representar. A Empresa WILIAN RICARDO COSTA
EPP, enviou e-mail à Comissão de Licitação informando que abriu mão do
direito a reapresentação da proposta referente ao item 02, conforme Ata no
03 da Comissão de Licitação.
Sendo assim, estipula-se a data de 18 de abril de 2016, às 09:00 horas, para
abertura da nova proposta da Empresa ESA ESTRUTURAS METÁLICAS
LTDA - ME. Nada mais havendo a tratar, a presente ata. após lida e
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As nove horas do dia 18 de abril de 20ì6,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' 26012015, de 08 de junho de 2015, constituída
dos seguintes membros: presidente Kátía Lowe e membros Daniela da Rosa

Baraldi e Chrìstíane Seyffert, incumbidos de proceder à abertura da

licitação,modalidade Tomada de Preçosn'0712016 de l0 de março de2016.
Ninguém se fez representar. Dando continuidade ao Processo Licitatório,
procedeu-se a abertura do envelope contendo a reapresentação da proposta

da Empresa ESA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME. Foi a

proposta examinada e rubricada, tendo apresentado os seguintes valores:

ITEM ESA ESTRUTURAS
01 11.805.00

Desta forma. os vencedores ficam assim constituídos:

Sendo assim abre-se o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos

referente a Proposta. Nada mais havendo atraïar, a presente ata, após lida e

aprovadq, foi assinada pelos membros da comissão de licitação.
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ITEM VENCEDOR VALOR
01 ESA ESTRUTURAS R$ I 1.805,00

02 rJUr POÇOS R$ 370.00

03 ESA ES'|RUTURAS R$ 3.991,00

04 POTAVEL SUPER R$ 1.780,00
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As oito horas do dia 04 de maio de 201 6, 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 Katii Lowe e Daniela da Rosa Baraldi'

incumbidos de proceder à abertur a da licitação, modalidade Tomada

ãe preços n'0712016 de 10 de março de 2016' Revendo o processo

licitatorio, a comissão de Licitação constatou- um equívoco- em relação ao

vencedor do item 03 conforme arano 02, onde foi declarado vencedor do

referido item a E-pr.ru ESA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME',

sendoqueaEmpresalJUlPoÇoSARTESIANOSLTDAME
apresentou proposta de ualo' inferior, "l -t:J:,19 

3 '932'50' Porém em razáo

daEmpTesaESAE,STRUTURASMETALICASLTDAMEteT
comprovado estar enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno

porte, abre-se i pru)o de dois dias uteis para reapresentação de nova

proposta ,"r.r.ttJuo i'"- 03' Nada 
'""1: 1ï-'^1o," ilÏlil;i ïï:Ï:'J:1'

ü;:ïüï"p-ï"0", foi assinada pelos ..ffgior da comissão de licitação.-V-LïÜ; 
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As oito horas do dia 06 de maio de 2016, na prefeitura Municipal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta ,ldud",
reuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor prefeito
Municipal de Três de Maio, conforme portaria no 26012015, de 0g 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 licitação, modalidade Tomada
de Preços n" 0712016 de 10 de março de 2016. Dando continuidade ao
processo licitatório, procedeu-se a análise da proposta reapresentada pela
Empresa ESA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME, referente ao
item 03. Foi a proposta examinada e rubricada tendo a mesma apresentado
o valor de R$ 3.931,00, sendo assim vencedora do referido item. Abre-se
assim o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos referente a


