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As dez horas do dia 05 de março de 2015, na prefeitura Municioal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta 

"ìdud..reuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor prefeito
Municipal de Três de Maio, conforme portaria n, 20012013, dç 22 de
abril de 2013, 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, conforme edital no 0212015, de 12 de fevereiro de 2015.
Retirou cópia do edital a Empresa ASSOCIAÇÃO SANTA ROSENSE DE
ARBITROS. Nenhuma Empresa se Faz representar. Apresentou
documentação e proposta a Empresa ASSOCIAÇÃO SANTA nbSgNSp
DE ARBITROS. Foram os documentos analisados e rubricados, sendo que
a Empresa ASSOCIAÇÃO SANTA ROSENSE DE Ánsrrnòs
apresentou cenificado de Fomecedor, de acordo, estando assim habilitada
conforme Ata 01 da comissão de cadastro. Sendo assim abre-se o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recursos referente a habiìita;ão, nâo
havendo estipula-se a data de 19 de março de 2015 ás 0g:45 horas para
abertura do envelope 02 contendo ? proposta. Nada mais havendo a tratar, a.uçrrura uu c'lverope uz contenoo ? proposta. Nada mals havendo a tÍatar, a
presente ata, após lida e aprgvada/^oi asgfrrada pelos membros da comissão
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As oito horas quarenta e cinco minutos do dia 19 de março 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

20012013, de 22 de abril de 2013, constituída dos seguintes membros:
presidente Olimar Auri Dapper e membros Katía Lowe e Daniela da

Rosa Baraldr, incumbidos de proceder à abertura da licitação,
modalidade Tomada de Pregos, conforme edital no 0212015, de 12 de
fevereiro 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 ASSOCIAÇÃO SANTA ROSENSE
DE ARBITROS, habilitada conforme ata 01, tendo a mesma apresentado
proposta no valor de R$ 130,00 para o item 01, R$ 520,00 para o item 02,
RS 110,00 para o item 03, e R$ 130,00 para o item 04, totalizando o valor
de R$ 42.300,00. Sendo assim abre-se o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recursos referente a proposta. Nada mais havendo a tratar, a
presente alç, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão
delicitaç{1 t firt
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