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As dez horas do dia 08 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 Senhor prefeito
Municipal de Três de Maio, conforme portaria n" 26012015, de 0g dejuúo de2015, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar Auri
Dapper e membros Katia Lowe e Michere Karina chaves Kaiser
incumbidos de proceder à abertura da licitação. modalidade convite,
conforme edital no 0412015, de 29 de junho de 2015. Foram
convidadas as Empresas: ALEXANDER RAFAEL BENATTI ME,
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA e WD
PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA. Retirou copia
a Empresa DSM ELETRO LTDA ME. Se faz representar a Empresa
ALEXANDER RAFAEL BENATTI ME. Apresentaram
documentação e proposta as Empresas ALEXANDER RAFAEL
BENATTI ME e ATMSUL COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS LTDA. Foram os documentos analisados e
rubricados, sendo que as Empresas ALEXANDER RAFAEL BENATTI
ME e ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
estão habilitadas. Sendo assim abre-se o prazo de dois dias úteis para
interposição de recursos referente a habilitação, não havendo estipula-se a
data de 13 de julho de 2015 às 08:00 horas para abertura do envelope 02
contendo as propostas. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida
e aprovadq foi assinada pelosTgypmbros da issão de Licitação e
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As oito horas do dia l3 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 Senhor prefeito
Municipal de Três de Maio, conforme portaria no 26012015, de 0g de
juúo de 2015, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar Aurí
Dapper e membros Katia Lowe e Michele Karína Chaves Kaiser
incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade convite,
conforme edital no 0412015, de 29 de junho de 201' Dando
continuidade ao processo licitatorio, sendo que não houve interposição
de recursos referente a habilitação. Procedeu-se a abertura do envelope
02 contendo a proposta das Empresas habilitadas conforme aÍa 01. Foram
as propostas analisadas e rubricadas, tendo as empresas apresentado o
seguinte valor unitário: ALEXANDER RAFAEL BENATTI ME. RS
2.685,00 e a Empresa ATMSUL coMERCIo DE
ELETROELETRONICOS LTDA, R$ 3.250,00. Abrindo-se assim o
prazo de dois dias úteis para interposição de recursos referente as


