FUNDAÇÃO

AJURI
ATA DA CARTA CONVITE No 001/2012
Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de maio do ano de dois mil
e doze na Sala de reuniões da Comissão de Licitação da Fundação Ajuri,
reuniu-se a comissão composta pelos membros: Presidente Rileuda de
Sena Rebouças; e os membros Marinalva da Cruz Pereira e William
Lemos da Conceição, para procederem ao ato licitatório referente à
Carta Convite número zero, zero um, barra dois mil e doze, Processo
número quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove dígito três
barra, ponto CV zero, zero um barra dois mil e doze de procedência do
Convênio PEDALADAS DO SABER II, que solicita a Contratação de
empresa especializada para hospedagem de 34(trinta e quatro)
pessoas, com espaço adequado para realização de curso de capacitação
de monitores/educadores no município de Boa Vista-RR. Foi dada
publicidade do Convite através de publicação em jornal local e pelo site
desta Fundação (www.ajuri.org.br). Retiraram o edital da reedição as
empresas: IRMAÕS ALVES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
LTDA; AIPANA PLAZA HOTEL LTDA; JUNIOR MARTINS
SIQUEIRA-ME. Compareceu ao certame a empresa: JUNIOR
MARTINS SIQUEIRA-ME; representante legal Raimundo Fernandes
Gama. A comissão optou por aguardar trinta minutos, tento em vista
que, apenas uma empresa compareceu ao Certame. A Presidente
declarou deserta, por não acudirem interessados suficiente para
prosseguimento do ato da Licitação. Nada mais havendo a tratar a
reunião encerrou-se às nove horas e trinta minutos, na qual foi lavrada
a presente ata, que após lida será assinada por todos os presentes.
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