ATA SRP DO PREGÃO PRESENCIAL N

º

004/2013

Às nove horas do dia nove de agosto do ano de dois mil e
treze, na sala de Licitações da Fundação Ajuri, reuniu-se a
pregoeira, Rileuda de Sena Rebouças, e a equipe de apoio José
Alécio Ribeiro e Senhora Marinalva da Cruz Pereira, para
procederem ao ato licitatório, referente ao Pregão Presencial
zero, zero, quatro barra dois mil e treze de procedência do
Convênio SPU\UFRR\AJURI, Projeto “DAS ÁGUAS DE MACUNAIMA”,
que tem como objeto contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de veículo na forma de
diárias, acompanhados de motorista, com combustível e
quilometragem
livre.
Foi
dada
publicidade
do
Pregão
Presencial através de publicação DOU, em jornal local e pelo
site da Fundação (www.ajuri.org.br). Retiraram o edital as
empresas: MUNDIAL COMERCIO E SERVIÇO, EXPANSÃO SERVIÇOS E
COMERCIO LTDA-ME,FERREIRA E PICÃO LTDA-ME,WALACE P. PORTO
EPP, ALPHA ENGENHARIA LTDA,KS MARQUES LTDA. Credenciaram ao
certame a empresa: ALPHA ENGENHARIA LTDA, representante legal
Senhor Chardson da Silva Tavares, inscrito no RG:103472
SSP\RR, CPF:446.434.202-78. Foi dado vista aos Licitantes dos
envelopes Proposta de Preços e da Documentação para
averiguação dos lacres e onde todos os presentes rubricaram.
Dando seqüência, passou-se para a abertura dos envelopes
Propostas de Preços, para análise e averiguação do item se
está em conformidade com o termo de referencia solicitado por
está Fundação. A empresa apresentou o seguinte preço: A
empresa ALPHA ENGENHARIA LTDA, classificou - se como
vencedora para o ITEM UM com unitário de R$515(quinhentos e
quinze reais),valor global foi de R$61.800,00(sessenta e um
mil oitocentos reais).Na oportunidade, informo que a planilha
com os preços registrados na face de lances desta sessão
encontra-se anexa a esta ata. Passou para análise da
documentação da empresa vencedora, a qual se encontrava
regular e a adjudicação do objeto à licitante vencedora. Na
oportunidade, informo que o representante da empresa EXPANSÃO
SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, compareceu ao certame como
ouvinte neste ato representada pelo senhor Roberto Gonzaga
Araújo, inscrito no RG:118.665 SSP\AM. Não houve a intenção
de recurso pelas Licitantes. Abre-se prazo de dois dias para
a juntada de Proposta de preços adequada aos novos valores.
Os autos serão remetidos à autoridade competente para
homologação do Certame e decisão quanto à contratação. Nada
mais havendo a declarar, a reunião encerrou-se às dez horas e
quarenta minutos, cuja ata será lavrada e assinada por todos
os presentes. Boa Vista nove de agosto de dois mil e
treze.......................................................
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Rileuda de Sena Rebouças,
Pregoeira /AJURI

José Alécio Ribeiro,
Apoio
Marinalva da Cruz Pereira,
Apoio

EMPRESAS:

ALPHA ENGENHARIA LTDA,
Representada pelo senhor Chardson da Silva Tavares

EXPANSÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME,
Representada pelo senhor Roberto Gonzaga Araújo(ouvinte)

PLANILHA DE LANCES PREGÃO PRESENCIAL 004/2013
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ITEM Nº

ALPHA ENGENHARIA LTDA

01

515,00

VALOR
ESTIMADO

550,00
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