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COMISSÅo pERMANENTE DE 」IC-TACÅo - ATA DA

」iCITACÅo NA MODALIDADE CONVITE NO O2/2015,

REALiZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2O15。

Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mes de Junho de 2015, aS 15:00 horas, na Sede do SENAR-

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

Permanente de Licitacao　-　CP」 composta po「 Ma「ia Thereza Pereira Monteneg「o

(P「esidente〉, WeIton Medeiros Campos (membro tituiar) e Larissa Heminia Augusto

Bezerra (memb「O tituIar), COm a finaIidade de reaIiza「 a segunda sessao e conclui「 O

PrOCeSSO iicitat6rio, mOdalidade CONVITE do tipo MENOR PRECO, Pa「a COnt「ataeaO de

empresa especializada para gerenciamento de frota, ab「angendo o co巾roIe e aquisieao de

COmbustiveis e iub棚CanteS. A sessao foi iniciada na hora determinada, Verificando-Se,

novamente, a PreSenea de apenas uma empresa, quai seja: POLYCARD SYSTE鵬S E

SERVICOS S/A, insc冊a no CNPJ OO.904.951roOOl-95, rePreSentada po「 ANDR亡VIEIRA

PESSOA言nscrito no CPF sob o nO O26.1 17.694-35. Apesa「 da participa9ao de apenas Ol

(um) interessado, a Comissao Permanente de Licita9aO decidiu da「 prosseguimento ao

Certame, tendo em vista o que preceitua o art. 5O, §2, inciso i, aIinea “a" do Regulamento de

Licitae6es e Cont「atos do SENAR, bem como devido se「 esta a segunda sessao objetivando

a contrata9aO dos servieos objeto do presente certame. Para tanto, lemb「ou ainda a

Presidente da CPL que, na PrImel「a SeSSaO, iguaimente s6 compareceu a empresa aqui

PreSente, muito embora nova emp「esa tenha sido convidada para sessao realizada nesta

data. Dando continuidade, a CPL decidiu ainda inverte「 o p「ocedimento, a帥ndo

P「imei「amente o enveiope de proposta de p「eeo, COm fundamento no artigo 16 do

ReguIamento acima citado, bem como no item 8.6 do EditaI Convocat6rio, O que foi

∞municado ao Iicitante presente. P「OCedida a abertu「a do envelope de proposta de pre9O,

COnstatOu-Se que a emPreSa POLYCARD SYSTEMS E SERVICOS S/A apresentou a

Seguinte proposta globaI: R$ 158。620,00 (Cen書o e Cinquenta e oito mil, Seiscentos e vinte

reais), incluida taxa de administra9ao CorrespOndente a 3,00% (tres p○○ cento).

Ver楯cou-Se entaO que a P「OPOSta enCOnt「a-Se de aco「do com os 「equisitos previstos no

Editai, 「aZaO Pela quaI a licitante fo「a cIass師cada. Desse modo, PaSSOu Para abertu「a e

an副ise do envelope de hab帥tacao da empresa presente que, igualmente, aP「eSentOu tOda a

documentaeao exigida em confo「midade com o Editai, eStando, POrtantO, hab附ada.
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Conside「ando que o vaIo「 apresentado’aC「eSCido de sua taxa de administra9aO, enCOnt「a-

Se dentro da previsao’bem como do valo「 de me「cado, a Comissao decidiu pela aceitaeao

da Proposta da emp「esa POLYCARD SYSTEMS E SERVICOS SIA, aCima iden帥cada, a

quaI se略　submetida a homoIoga9aO e Adjudicaeao do Presidente do ConseIho

Administrativo do SENAR-AR/RN. P「OnunCiado o resuitado da proposta de pre9O e da

hab胴a9aO, foi aberto prazo de O2 (dois) dias dteis para interposicao de recurso, O que foi

COmunicado a empresa vencedora. Nao havendo nada mais a trata「, foi encerrada a sessao

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

representante da empresa p「esente. Natai-RN, 25 de junho de 2015.

P「esidente da CPL
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Membro da CPL

〔槻忠告-ノ/Membro da CPL
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