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ATA N" 01

As dez horas do dia 06 de abril de2015, 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'20012013, de 22 de
abril de 2013, constituída dos seguintes membros: presidenÍe 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 n" 0512015, de 12 de março de 2015.
Retiraram copia do edital as Empresas: ASSocIAÇÃo VILAS BOAS,
JBX CURSOS, DANIEL FERRAZ DIAS ME, GELIC _ GESTÃO DE
LICITAÇÕES, CENTRO EDUCACIONAL CEJABRASIL E KS
TREINAMENTO E, MARKETING LTDA. Nenhuma Empresa se faz
representar. Apresentou documentação e proposta a Empresa KS
TREINAMENTO E MARKETING LTDA. Foram os documentos
analisados e rubricados, sendo que a Empresa KS TREINAMENTO E
MARKETING LTDA apresentou Certificado de Fornecedor, 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 habilitação, não havendo estipula-se a data de 14 de abril de
2015 às 08:45 horas para abertura do envelope 02 contendo a proposta.
Nada ryais havendo a Íratar, a presente ara, após l1fla e aprovada, foi
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ATA N" 02

As oito horas e quarenta e cinco minutos do dia 14 de abril de 2015,
rra PleÍ-citura Murnicipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas
Geraris n' 46, nesta cidade, reuniu-se à comissão de licitação nomeada
pelo Senhor PreÍèito Municipal de Três de Maio, conforme portaria no

20012013, de 22 de abril de 2013, constituída dos seguintes membros:
presiderrte Olimur Auri Dapper e membros Katia Lowe e Daniela da
Rosct ISuruldi, incumbidos de proceder à abertura da licitação,
rnoclrriitlirtle '['ornada de Preços, conforme edital no 0512075, de 12 de
nlar'ço dc 2015. Dando continuidade ao processo licitatório, sendo que
não houvc' interposição de recursos referente a habilitação. Nenhuma
Ernpresa se faz representar. Procedeu-se a abertura do envelope 02
contenclo a proposta da Empresa KS TREINAMENTO E MARKETING
L'|DA. habilitada conÍbnne ata 01. Foi a proposta analisada e rubricada,
teritlo irp'r'sclltrìclo o valor de R$ 7.199,00 para o item 01. Abre-se assim o
prLìzo clc cinco clias uteis para interposição de recursos referente a proposta.
Nada mnis l-ravendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi
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