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As dez horas do dia24 de abril de 2015, na prefeitura Municipal de
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta 

"ìdudr,reuniu-se à comissão de licitação nomeada pelo Senhor prefeitó
Municipal de Três de Maio, conforme portaria i, 20012013, de 22 de
abril de 2013, constituída dos seguintes membros: Katia Lowe, Daniela
da Rosa Baraldi e Lucenír Turra Bonapaz, incumbidos d" p.ocede. à
alertura da licitação, modaridade Tomada de preços, conÍ'orme edital
n" 006/2015, de 1o de abril de 2015. Retirou cópia do edital as Empresas:
TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CARPENEDO & CTALTDA, MARCIA SIRI-EI ZIEGLER ARENFIARDT & CIA LTDÀ;
CONSTRUTORA DOMINIO, SEG _ SENSOLO GIRARDi
TERRAPLANAGEM EIRELI ME, BJ SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
LTDA, ENPr{ASE PAVTMENTAÇOES r_roÁ, CONSTRUÍORA JRD
!T?1 S: Faz representar a Empresa MARCIA SIRLEI ZIEGLER
ARENHARDT & CIA LTDA. Apresentou documentação e proposta a
Empresa MARCIA SIRLEI ZIEGLER ARENHARDT & CIA LTOA.
Foram os documentos analisados e rubricados, sendo que a Empresa
MARCIA SIRLEI ,IEGLER ARENHARDT & cIA r-rbe up."sËr,tou
certificado de Fomecedor, de acordo, estando assim habilitada conforme
Ata no 01 da comissão de cadastro. sendo assim abre-se o ptazo de cinco
dias úteis para_interposição de recursos referente a habilitaçãô, não havendo
estipula-se a data de 05 de maio de 2015 às 0g:00 horas para abertura ào
envelope 02.contendo a proposta. Nada mais havendo a tratar, u pr.r.ni.
111 aRós lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comissão de
licitação e/ liçitante firesente.
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As oito horas do dia 05 de maio de 2015, na prefeitura Municipal 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 i" 200/2013, de 22 de
abril de 2013, constituída dos seguintes membros: Katia Lowe, Daniela
da Rosa Baraldi e Lucenir Tu*a Bonapaz, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade Tomada de preços, conforme edital
n" 006/20t5, de lo de abril de 2015. Dando continuidade ao processo
licitatório, sendo que não houve interposição de recursos rei'erente a
habilitação. Nenhuma Empresa se faz representar. procedeu-se a abertura
do envelope 02 contendo a proposta da Èmpresa habilitada conforme ata
01, sendo a mesma examinada e rubricada, á qual apresentou os seguintes
valores.

ATA N" 02

Valor totai da proposta de R$ 24g.57{6& Sendoìssim
cinco dias úteis para interposição de recursos referente

{cr*r,'".r'i' b"olfo"?í

ITEM MATERIAL SERVICOS VALORTOTAL
01 89.240,06 73.727,21 162.967,27
02 46.564,,15 39.044,26 85.608,41

TOTAL 248.57s.68

\


