
A't'A N" 01

As dcz horas do dia 1 tì de fevcrciro de 2016, na Pre fbitura Municipal
dc 'l'rôs dc Maio, localizada na l{ua Minas Gerais n" 46, nesta cidade,
rcuniu-se à comissão de licitação nomeada pclo Senhor Prefeito
Municipal de 'l'rês dc Maio, conforme portaria no 26012015, de 08 dc
junho de 2015, constituída dos seguintes membros: presidente Olimar
Auri Dapper e membros KaÍía Lowe e Daniela da lÌosa lJaraldi,
incumbidos de proccder à abertura da licitução, modalidadc 'fomada

dc Preços, conformc edital no 00112016, de 2tì dc janciro de 2016.
Iìazcm-sc rcpresentar: Vilmar lierrari Transporíes MIt, Losch
Transporíes Ltda - MIi, Loiva Maria ï4/elter \4tillers - MIi e Airton
Josë de Morais & CIÁ Ltdc lintregaram documentação c proposta:
Vilmar Iìerrari 'l'ransportes - MIì, Lasch 'l'ransportes l.tda -- MIÌ,
Loiva Maria Welter Willers - ME e Airton José de Morais & CIA
[,tda. Proccdcu-sc a abertura do envelope 0l contendo a

documentação, sendo a mesma cxaminada e rubricada, concluindo-sc:
Conformc ala 01 da Comissão de Cadastro e da documcntaçãcr
apresentada, estão habilitadas as limpresas: Vilmar I;errari
'l'ransportes - ME, Lasch 'l'ransportcs I.tda - ME, Loiva Maria Wcltcr
Willcrs - Mtì c Airton José dc Morais & CIA [,tda. 'l'odos os licitantcs
abriram mão dcl pra7.o de recurso referentc a habilitação, portanto,
cstipula-se a data de l8 de fevereiro de 2016, às ll:30 horas para
abcrtura do envelopc 02 contendo as propostas das cmpresas

aprovada, fioi assinada pclcls membros
lrabilitaclas. Nada mais havcndo a Iralar,, a prcscnte aIa, após lida ea

da comissão {e./icitação c

licitaptcs prepentcs.
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A1'A N" 02

Àr onre horas e trinta minutos do dia 18 de feverciro de 2016,, na

Prcfcitura Municipal de'l'rês de Maio, localizada na lìua Minas Gcrais
n" 46, ncsla cidade, reuniu-se à comissão dc licitação nomcada pclct

Scnhor Prefeito Municipal dc 'l'rôs de Maio, conforme portaria nu

26012015, de 08 de junho de 2015, constituída dos seguintes mcmbros:
presidente Olimar Áuri Dapper e membros Katía Lowe e Daniela da

lÌosa Barctldi, incumbidos de proceder à abertura da licitação,
modalidadc 'l'omada dc Preços, conformc edital no 0l12076, dc 2tl dc
janeiro dc 2016. Dando continuidadc ao proccsso licitatório,
procedeu-se a abertura do envelope no 02, contcndo as propostas,

conformc segue:
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Iì$ 328,1 5

IìS 329,36
IÌS 612,35
R$ 359,42

A emprcsa Vilmar l-errari 'I'ransportcs -
itcns: 04,060 07, 0tÌ,09, 10, 11 e 12.
A emprcsa l,asch ï'ransportcs Ltda - MIì
03, 13 e 14.
A cmprcsa l.,oiva Maria Welter Willcrs -
itcns: 0l e 02.
Â empresa Airton .Iosó dc Morais &
item: 05. 'l'odos os licitantes abriram

Airton

334,46 tì$_ 3_ltÌ,72

fbi venccdora nos itcns:

Mll foi vencedora nos

CIA Ltda foi vencedora no
prar.o de recurso
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Iì$ 435,55
Iì$ 449,51
lÌs 349,20
Iì$ 336,05
Iì$ 239,29

Iì$ 557,2tÌ
IìS 504,90
R$ 513,89
R$ 512,44

\.h

mão d

Lasch
R$ 327,07
IÌ$ 433.46

IÌS 435.35

RS 413,94

IìS 490,49
IìS 495,15



rcfcrcntc às propostas. Nada mais havcndo a tratar, a prcscnlc ata,

após lida c aprovada, foi assinada pclos membros da dc
icitacão c licilantes orcsentes.
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