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As onze horas do dia vinte e sete de outubro de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipâl de Três de
Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor
Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne28012014, de 10 de junho de2014, constituída
dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio Letícia Schriier
Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAZ, conforme Edital na 04912014, tendo entregue proposta e documentação as empresas: CBB
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ASFALTos E ENGEÌ\HARIA LTDA e CoMPASA Do BRAsIL
DISTRIBUIDORA DE DERfVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Fez-se presente à sessão de lances
veTbais a empTesa: CBB INDÚSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA. A
empresa COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERMDOS DE PETROLEO LTDA não
se fez representar, motivo pelo qual será somente aceita a proposta escrita. A Pregoeira abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as propostas recebidas, abrindo a
fase de lances verbais, da qual se registra nesta Ata o nome das empresas e os lances para o item:

ITEM 01 - item não será adquirido, pois o valor da proposta fica acima da média de preço apresentada pela
Coordenadoria de Compras

cBB - 1.820,00 -

COMPASA - 1.618,00 -

Sendo assim, não será aberta a etapa de habilitação, conforme item 10.1.1.2 do Edital. Não houve
manifestação quanto à intenção de recursos, restando assim, frustrado o certame, sendo encaminhado o

Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e

ASSI i*q, equipe de apoio e licitante presente.

4A"VC: 
brr.:"^ s9Á;

A rq u ue-- 5-r*
Y\ ì' 

I 2l I rro\a"','J

*a,#Ëq:l;^òa

6
,YJ'

ffir",;:ïïÍlì;i'o'

,,s,o#ïïH#iiu-li,

b
,^oliïnaano

É
tul

j ;- ._.,. ,,it .Í ill
\ ,.*o.{1" FS.& ''.:r.

ffirn:'n.' ü r *-{*
}1Ì'FJÍf ii- r oP lÌg.g.Y
i'ciffif '= ït'i. t}téÈr


