ATA SRP DO PREGÃO PRESENCIAL N

º

011/2013

Às quinze horas do dia vinte e seis de setembro 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 Marinalva Ferreira Cruz, para procederem ao ato
licitatório, referente ao Pregão Presencial zero, zero, onze
barra dois mil e treze de procedência do Convênio UFRR\AJURI,
que tem como objeto contratação de empresa especializada para
prestação de serviços reprográficos para cópias em preto e
branco, colorida e encadernação, para atender a Fundação Ajuri e
todos os convênios gerenciados por esta, ficando a licitante
vencedora responsável pela instalação, manutenção preventiva e
corretiva dos mesmos, com fornecimento de material de consumo,
papel
e
mão
de
obra
especializada
para
operação
dos
equipamentos, gerenciado por esta Fundação. 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: L. M. S PERIM-ME, M. L. P. COSTA – EPP, INFOR
EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA– ME, J. F. DOS S. SELBACH – ME,
SOARES PEREIRA SERVIÇOS LTDA-ME. Credenciaram ao certame as
empresas: L. M. S PERIM-ME, representante legal LARISYNI MANOEL
SANTOS PERIN inscrito no RG: 119.966 SSP/RR, M. L. P. COSTA –
EPP, representante legal JOSÉ FERNANDO PALHARES COSTA, inscrito
no RG: 225.011 SSP/RR. Foi dado vista ao Licitante dos envelopes
Proposta de Preços e da Documentação para averiguação dos lacres
e onde todos os presentes rubricaram. Dando sequencia, passou-se
para a abertura dos envelopes Propostas de Preços, para análise
e averiguação do LOTE UM se está em conformidade com o Termo de
Referencia solicitado por está Fundação. A empresa M. L. P.
COSTA – EPP, classificou - se como vencedora para o LOTE UM, com
valor global R$149.900,00 (cento e quarenta e nove mil e
novecentos reais). Ao final da sessão, Senhora Pregoeira, tentou
uma negociação entre a empresa Licitante para reduzir o valor da
proposta apresentada inicialmente e mesma reduziu o valor para
com valor global R$. 149.799,93 (cento e quarenta e nove mil e
setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos). Na
oportunidade,
informamos
que
a
planilha
com
os
preços
registrados na face de lances da sessão encontra-se anexada a
esta ata. Passou para análise da documentação da empresa
vencedora, a qual encontrava regular. Ao final da sessão, foi
perguntado aos Licitantes pela Senhora Pregoeira, sobre a
intenção de recursos bem como foi notificada de que a falta de
manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer,
importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do
objeto à licitante vencedora. Não houve a intenção de recurso
pelas Licitantes. Na ocasião informamos que os envelopes de
Documentação serão devolvidos aos representantes das empresas.
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Abre-se prazo de dois dias para a juntada de Proposta de preço
adequada aos novos valores. 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 dezessete horas e trinta
minutos. Cuja ata será lavrada e assinada por todos os
presentes. Boa Vista vinte e seis de setembro de dois mil e
treze...........................................................

Rileuda de Sena Rebouças,
Pregoeira /AJURI
José Alécio Ribeiro,
Apoio
Marinalva Ferreira Cruz,
Apoio

PLANILHA DE REGISTROS DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 011\2013

LOTE

01

L. M. S PERIM-ME

M. L. P. COSTA – EPP,

VALOR
ESTIMADO
150.000,00

LOTE - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
149.999,92
149.999,92
S\L
149.900,00
149.799,93

EMPRESAS:

L. M. S PERIM-ME,

M. L. P. COSTA – EPP.
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