ATA SELEÇÃO PÚBLICA N

º

003/2014

Às quinze horas do dia doze de dezembro do ano de dois mil e
quatorze, na sala de Seleção Pública da Fundação Ajuri,
reuniu-se a Senhora Compradora, Rileuda de Sena Rebouças, e a
equipe José Alécio Ribeiro, e a Senhora Marinalva Ferreira
Cruz, para procederem a Seleção Pública, referente à Seleção
Pública zero, zero, três barra dois mil e quatorze de
procedência desta Fundação, que tem como objeto contratação
de empresa especializada no Fornecimento de Passagens

Aéreas Nacionais e Internacionais, para atender a
Fundação Ajuri e 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:
Retiram o edital as empresas: MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO
LTDA – EPP; e M. A. FARIAS AGUIAR-ME. Credenciou ao certame
somente a empresa: MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA-EPP,
representante legal Maria do Socorro Rodrigues, inscrito sob
RG Nº. 88.645 SSP/RR. Foi dado vista o Licitante dos
envelopes Proposta de Preços e da Documentação para
averiguação do lacre e onde todos os presentes rubricaram.
Passou-se para a abertura dos envelopes Propostas de Preços,
para análise e averiguação ITEM se está em conformidade com o
termo de referencia solicitado por está Fundação. Para o

ITEM UM a empresa apresentou o seguinte preço: A
empresa MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA - EPP, com
o valor de R$100,00(cem reais). Passou para fase de
negociação onde compradora tentou uma redução no
valor inicial apresentado pela empresa participante
onde ficou como vencedora a empresa MRTUR MONTE
RORAIMA TURISMO LTDA-EPP, com o valor de R$85,00
(oitenta e cinco reais), valor este calculado sobre
o preço médio da tabela da DAC(Departamento de
Aviação Civil). Passou para análise da documentação
da empresa vencedora, a qual se encontrava regular.
Na oportunidade, informamos que a planilha com os preços
registrados na face de lances da sessão encontra-se anexa a
esta ata. 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. Ao final da sessão, foi
perguntado aos Licitantes pela Senhora Compradora, sobre a
intenção de recursos bem como foi notificada de que a falta
Campus do Paricarana Bloco II. Sala 2040- Av. Cap. Ene Garcez, 2413 – Aeroporto - CEP 69310-000- Boa vista – RR
CNPJ 05.463.366/0001-10 –Fundada em 17/07/2002 -Fone: (0xx95) 32243838 - 99597545 - www.ajuri.org.br

1

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 pela Licitante. 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 dezesseis e
trinta horas, cuja ata será lavrada e assinada por todos os
presentes. Boa Vista doze de dezembro de dois mil e quatorze.

Rileuda de Sena Rebouças,
Compradora/AJURI

José Alécio Ribeiro,
Apoio
Marinalva Ferreira Cruz,
Apoio
PLANILHA DE LANCES SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2014

ITEM
Nº

MRTUR MONTE RORAIMA
LTDA-EPP

VALOR DE SERVIÇO DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS (
EM REAIS)

100,00

100,00

01
85,00

Empresa:

Maria do Socorro Rodrigues
Representante Legal
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