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Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAÇÃO

A Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Três de Maio

homologa a licitação, modalidade Tomada de Preço n" 001/2015, tipo menor preço,

julgamento menor preço por item, que tem por objeto a contratação de serviços de transporte

escolar, compreendendo alunos que frequentam a educação infantil, educação especial, ensino

fundamental e o ensino médio, conforme roteiros e itineriârios definidos no Anexo I, e adjudica

as empresas: VILMAR FERRARI TRANSPORTES, a quaÌ foi vencedora do roteiro 04 -

R$396,78 (trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), roteiro 06 - R$ 292,05

(duzentos e noventa e dois reais e cinco centavos), roteiro 07 - R$ 414,00 (quatrocentos c

quatorze reais), roteiro 08 - R$ 409,64 (quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos),

roteiro 09 - R$ 615,16 (seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos) e roteiro l0 - R$ 892.84

(trezentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), por trajeto cumprido; EMPRESA

DE TRANSPORTES INHACORÁ LTDA, a qual foi vencedora do roteiro 02 - R$ 453,48

(quaffocentos e cinquenta e fês reais e quarenta e três centavos), roteiro 03 - R$ 466,85

(quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e roteiro 05 - R$ 387.82

(trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) por trajeto cumprido; e LOIVA
MARIAWELTERWIIT.F.RS, a qual foi vencedora do roteiro 0l - R$ 339,36 (rrezenros e

trinta e nove reais e trinta e seis centavos), por trajeto cumprido.

EncaminÌre-se para a assinatura de contratos"

Três de Maio. 16 dc abril dc 2015.
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Eliane Teresinha ZucatÍo Fischer

Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito MunicipaÌ

Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas.
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