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As dez horas do dia 24 dejulho 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 no

20012013, de 22 de abril de 2013, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar

Auri Dapper e membros Daniela da Rosa Baraldi e Katia Lowe, incumbidos de proceder à

abertura da ticitação, modalidade conviteo conforme edital n" 0912014, de 23 de julho

de 2014. Nenhuma Empresa se faz representar. Foram convidadas as Empresas:

ANELMAQ ASSISTENCIA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RoDovrÁRros LrDA-Epp, AUTO UÁgam,as OaRO VERDE LTDA,
FALABRETTI tutÁgUmes RoDowÁru,as LTDA, J.M. MÁQUINAS
LTDA, TORNEARIA BUCHHOLZ LTDA-ME C MUNDIAL
UÁ7UtXeS RODOVIÁRIAS LTDA, Entregaram documentação e proposta us

EMPTESAS ANELMAQ ASSISTENCIA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RoDovrÁRros LrDA-Epp, FALABRETTI *tÁ7UtNeS RODOVIÁRIAS
LTDA, J.M. *tÁ7um1s LTDA e M(INDIAL UÁgUm.as
RODOVIÁRIAS LTDA. Abertos os envelopes contendo a documenraçáo,

foram os mesmos examinados e rubricados, estando habilitadas as

Empresas FALABRETTI UÁgUm,eS RODOVIÁRIAS LTDA, J.M.

uÀqrnNeS LTDA e M(INDIAL MÁQUINAS RoDowÁnt'as LTDA.

A ETNPTCSA ANELMAQ ASSISTENCIA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RoDovIÁRroS LTDA-EIr foi inabilitada por não atender ao item 2.2.4 do

instrumento convocatorio. Abrindo-se assim o prazo de dois dias úteis para

interposição de recursos referente a habilitação, não havendo, estipula-se a

data de 06 de agosto de 2014,âs 08:00 horas para abertura do envelope 02

contendo as propostas. Nada mais havendo aÍralar, a presente ata, após lida
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As oito horas do dia 06 de agosto 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 201 3, constituída dos seguintes membros: presídenÍe Olimar
Auri Dapper e membros Daniela da Rosa Baraldi e Katia Lowe, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital n. 09/2014, de 23 de julho
de 2014. Nenhuma Empresa se faz representar. Não houve interposição de recursos
referente a habilitação. Procedeu-se a abertura do envelope 02 das empresas habilitadas
conforme ata 01, tendo apresentado proposta de menor valor a Empresa
FALABRETTI MÁUUINAS RODOWÁRIAS LTDA, no valor de R$
75.739,00,. sendo que a Empresa M(INDIAL MÁ/UINAS
RODOWARIAS LTDA, apresentou proposta no valor de R$ 79.936,00 e a
Empresa J.M, MÁQUINAS LTDA apresentou proposta no valor de R$
77.073,00. Abrindo-se assim o prazo de dois dias úteis para interposição de
recursos referente as propostas. Nada mais havendo a úatar, a presente ata,
após lidqe aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de licitação.t ),' f ' -
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