ATA SELEÇÃO PÚBLICA N

º

001/2015

Às nove horas do dia sete de outubro do ano de dois mil e
quinze, na sala de Seleção Pública da Fundação Ajuri, reuniuse a Senhora Compradora, Rileuda de Sena Rebouças, e a
equipe, Senhora wedna Regina Souza silva, Senhora Marinalva
Ferreira Cruz, para procederem a Seleção Pública, referente à
Seleção Pública zero, zero, um barra dois mil e quinze de
procedência desta Fundação, que tem como objeto aquisição
fracionada de combustível: gasolina comum, óleo diesel S10 e
etanol, para abastecimento dos veículos da Fundação Ajuri e
de todos os convênios gerenciados por esta. Foi dada
publicidade da Seleção Pública através do DOU (diário oficial
da União) e jornal local e pelo site da Fundação
(www.ajuri.org.br). Retiram o edital as empresas: POSTO GP
LTDA. Credenciaram ao certame somente as empresas: POSTO GP
LTDA, representante legal Gilberto Inácio de Araujo Junior,
inscrito sob RG Nº. 85814 SSP\RR, CPF Nº. 241.524.982-34. Foi
dado vista a Licitante dos envelopes Propostas de Preços e
das Documentações para averiguação dos lacres e onde todos os
presentes rubricaram. Passou-se para a abertura dos envelopes
Propostas de Preços, para análise e averiguação ITENS UM,
DOIS, TRÊS, se está em conformidade com o termo de referencia
solicitado por está Fundação. Para o ITEM UM, DOIS, TRES,
empresa apresentou o seguinte percentual de desconto: A
empresa POSTO GP LTDA, como vencedora com os conseguintes
percentuais:
2%(dois)para
gasolina,1%(um)para
dissel,
0,60%(zero virgula sessenta)para álcool, percentual este
calculado sobre o preço médio da tabela da ANP (Agência
Nacional de Petróleo), conforme levantamento realizado no mês
de setembro previsto no edital. Passou para análise da
documentação da empresa vencedora, a qual se encontrava
regular. Na oportunidade, informamos que a planilha com os
percentuais registrados na face de lances da sessão encontrase anexada a esta ata. Ao final da sessão, foi perguntado aos
Licitantes pela Senhora Compradora, 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. Abre-se prazo de dois dias para a
juntada de Proposta de preço 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 onze horas
e quinze minutos, cuja ata será lavrada e assinada por todos
os presentes. Boa Vista sete de outubro de dois mil e quinze.
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Rileuda de Sena Rebouças,
Compradora/AJURI

wedna Regina Souza silva,
Apoio

Marinalva Ferreira Cruz,
Apoio

PLANILHA DE LANCES SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2015

ITENS

POSTO GP LTDA

PERCENTUAL

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$
R$300.000,08

ITEM 01 GASOLINA COMUM
01

2,0%

0,51 %

R$114.952,50

ITEM 02 ÓLEO DIESEL
02

1,0%

0,58 %

R$115.743,89

ITEM 03 ETANOL
03

0,60%

0,55%

R$33.303,69

Valor Total: TREZENTOS MIL REAIS E OITO CENTAVOS

Empresas:
GILBERTO INÁCIO DE ARAUJO JUNIOR
POSTO GP LTDA
Representante legal
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