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CO肌SSÅo pERMANENTE DE LICiTACÅo - ATA DA

しICITACÅo NA MODA」iDADE CONCORRENCIA NO

O2/2015, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE

2015.

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mes de setembro de 2O15, aS 15:00 horas, na Sede do SENAR-

AR/RN, a Rua Dom Jose Tomaz, 995, Tirol, neSta CapitaI, reuniu-Se a Comissao

Pemanente de Licitacao - CPL composta po「 Larissa Heminia Augusto Bezema (Presidente

●　蒜三業書芸霊三言宝器農芸‡蒜芸霊霊
de realiza「 juIgamento das Propostas de Pre ps e de Habilitaeao do processo Iicitat6rio na

modaIidade de Con∞rtenCia O2俊015, do tipo MENOR PRECO ITAXA DE

ADMINISTRACÅo), Obietivando a ∞nt'atae§O de empresa especiaIizada na administraeao,

gerenciamento e fomecimento de VaIe Alimenta9aO, Para atender as necessidades do

SENAR-AR/RN・ A sessao foi iniciada na hora deteminada, Verificando-Se a PreSenea de

apenas uma empresa, qual seja: POLYCARD SYSTEMS E SERVICOS S/A, inscrita no

CNPJ OO・904951roOOl-95, rePreSen向do po「 MARCOS JUNIO PEREIRA CARNEiRO,

inscrito no CPF sob o no O13.407.526-97. Dando continuidade, a CPL decidiu ainda inveれe「

O ProCedimento, ab血do primeiramente o envelope de proposta de preco, COm fundamento

no artigo 16 do ReguIamento acima citado, bem como no item 8.6 do Edital Convocat6rio, O

●　警　‡　誓言‡誌器等蒜器慧
Seguinte proposta giobaI: R$ 33354o (treオentoS e trinte e tres milタ　quinhentos e

quarema reais), incluida taxa de administrac蚤o c○mespondeme a 2,OO% (dois por

cento). Vel珊COu-Se en略o que a proposta encontra-Se de acordo com os requisitos previstos

no Edifai, raZaO PeIa quaI a licitante fora classificada. Desse modo, PaSSOu Para abertu「a e

anaIise do enveIope de hab師taeao da empresa presente que, iguaImente, aPreSentou toda a

documentacao exigida em confomidade com o Editai, eStando, PO競anto, habiIitada.

Considerando que o vaio「 apresentado, aCreSCido de sua taxa de administm車O, enCOntra-

Se dentro da previsao, bem como do vaIor de me「Cado, a Comissao decidiu peIa aceitaeao

da Proposta da empresa POしYCARD SYSTEMS E SERVICOS S/A, aCima identificada, a

qual sefa submetida a homoiogae§o e Aqiudica錠O do Presidente do Conselhq
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Administlativo do SENAR-AR/RN・ Pronunciado o resuItado da proposta de preeo e da

hab附a9aO, foi aberto prazo de O5 (Cinco) dias dteis para interposi9aO de陶ourso, O que foi

COmunicado a empresa vencedora. Nao havendo nada mais a trata「, foi ence調ada a sessao

da quaI fo=avrada a presente Ata, que Vai assinada pelos membros da CPL e pelo

representante da empresa presente. NataI-RN, 28 de setembro de 2015.
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