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As dez horas do dia 07 de agosto 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 08 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 no 1412015, de 16 de julho de 2015.
Retiraram copia do edital as Empresas VILMAR FERRARI
TRANSPORTES ME, LASCH & LASCH TRANSPOERTES
LTDA - ME E LASCH TRANSPORTES LTDA-ME. SC FAZ

representar a Empresa VILMAR FERRARI TRANSPORTES - ME e

LASCH TRANSPORTES LTDA-ME. Apresentaram documentação e

proposta as Empresas VILMAR FERRARI TRANSPORTES - ME e

LASCH TRANSPORTES LTDA-ME. Foram os documentos analisados

e rubricados, sendo que as Empresas VILMAR FERRARI
TRAIYSPORTES _ ME e LASCH TRA]VSPORTES LTDA - ME.
apresentaram Certifïcado de Fornecedor, de acordo, estando assim
habilitadas conforme Ata 01 da Comissão de Cadastro. Abre-se assim o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos referente
habilitação, não havendo estipula-se a data de 17 de agosto de 2015 ás

13:30 horas para abertura do envelope 02 contendo a proposta. Nada mais
havendo a tratar, a presente aïa, apos lida e aprovada, foi agsinada
membrç,da cggnissão de licitação e licitante presentes.
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As treze horas e trinta minutos do dia 17 de agosto 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 08 de junho de 2015, constituída dos seguintes membros:
presidente olimar Auri Dapper e membros Katia Lowe e Daniera da
Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à abertura da licitação,
modalidade Tomada de preços, conforme edital n" 1412015, de l6 dejulho de 2015. Dando continuidade ao processo licitatório, sendo que
não houve interposição de recursos referente a habilitação. Se faz
representar a Empresa VILMAR FERRARI TRANS?ORTES _ ME e
LASCH TRANSP0RTES LTDA-ME. procedeu-se a abertura do
envelope 02 contendo as propostas das Empresas habilitadas conforme
tiOl, tendo apresentado o seguinte resultado: A Empresa 4ILMAR
FERRARI TRANSPORTES - ME, apresentou proposta no valor de
R.$ 469,I B; e a Empresa LASCH TRANSR2RTES LTDA-ME
apresentou proposta no valor de Rs 527,23, tendo opresenlaclo
proposta de menor valor o Empreso YILMAR FERRARI
TRANSPORTES - ME. Abre-se assim o prazo de cinco dias uteis para
interposição de recursos referente as propostas. Nada mais havendo atraÍar.
a presente ata, apos lida e aprovada, foi aïsinada pelos membros da
comissão de licitação e licitantes presentes,. í",

S*lrI- Boxold,.

ltJ
/Á"


