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ATA NO 01

As dez horas do dia 25 dejunho de 2015, na Prefeitura Municipal de Três
de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, ieuniu-se à
comissão de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria n" 26012015, de 0g de junho de 2015, 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 n 1012015, de03 de junho de 2015. Retirou cópia do edital as Empresas:
CONSTRUTORA DOMINIO, LEONARDO LUCE e MARCIA SIRLEI
ZIEGLER ARENHARDT & cIA LTDA. se Faz representar a Empresa
MARCIA SIRLEI ZIEGLER ARENHARDT & cIA LTDA. Apresentou
documentação e proposta a Empresa MARCIA SIRLEI Zrpcrpn
ARENHARDT & cIA LTDA. Foram os documentos analisados e
rubricados, sendo que a Empresa MARCIA SIRLEI ZIEGLER
ARENHARDT & CIA LTDA apresentou Certificado de Fornecedor, de
acordo, estando assim habilitada conforme Ata 01 da comissão de
Cadastro. Abre-se assim o prazo de cinco dias uteis para interposição de
recursos referente a habilitação, não havendo, estipulã-s e a daÍa de 03 dejulho de 2015 ás 08:00 horas para abertura do envelope 02 contendo a
proposta. Nada mais havendo atratar, a presente ata, após lida e aprovada,
foi assiyda pelos membros da comissão ãe licitação e licitan
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ATA NO 02

Às oito horas do dia 03 de julho 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 Seúor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria n' 26012015, de 08 de juúo de 2015, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Aurí Dapper e membros Katia
Lowe e Michele Karina Chaves Kaiser, incumbidot-á. proceder à abertura
da licitação, modalidade Tomada de Preços, conform. .àitul n" 1012015, de
03 de juúo de 2015. Dando continuidade ao processo licitatório, sendo'ì que não houve interposição de recursos referente a habilitação.
Nenhuma Empresa se faz representar. Procedeu-se a abertura do enveíope
02 contendo a proposta da Empresa habilitada conforme ata 01, sendo a
mesma examinada e rubricada,a ual apresentou os se ulntes valores:

ITEM MATERIAL SERVIÇOS VALOR TOTAL
01 15.700,70 14.557,59 30.259,29

cinco dias úteis para interposição de recursos referente a proposta. Nada
mais
pelos


