CENTRO DE
PESQU1SA
DO PANTANAL

ATA DE ABERTURA DO EDITAL N.o 01/CPP/INTECOL/2008
Aos tres dias do mes de julho de dois mil e oito, as nove horas, reuniu-se a Comissao
de Compras e de Licitagao, com os seguintes membros: MARINEZ ISAAC MARQUES,
ROSENEIDE SOARES DE SOUZA e JOSE ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA
na sala de reuni6es do Centro de Pesquisa do Pantanal, para abertura das propostas
apresentadas pelas empresas participantes do Processo Licitatorio sob a Modalidade
Convite do Tipo Menor Preco Global, Edital n.O01/CPP/INTECOLl2008,
cujo objeto
foi a contratagao de pessoa juridica especializada na prestagao de servigos de
locagao, montagem e desmontagem de stands para realizagao de feira paralela ao
evento "8th INTECOL - International Wetlands Conference", a ser realizada no periodo
de 20 a 25 de julho de 2008 das 08hOO as 18hOO no Centro de Eventos do Pantanal,
na Cidade de Cuiaba, Estado de Mato Grosso. Enviaram comprovante de recebimento
do Edital as empresas: a) Modulares Stands de Aluminio Uda-ME b) Tempo Locadora
de Stand Uda-ME c) Moretti & Coelho Uda, As 09h05, a Presidente da Comissao
abre 0 certame cumprimentando aos membros presentes, em seguida informa que os
procedimentos serao adotados em conformidade com 0 Edital e que 0 processo de
balizagao realizado inicialmente servira para nortear e garantir a contratagao com
pregos praticados no mercado e que a Entidade de Licitagao diante da balizagao fez
uma reserva de recursos nao podendo ultrapassar em 10% 0 valor desta. Apos
verificar os Envelopes, constatou-se que as empresas a) Modulares Stands de
Aluminio Uda-ME b) Tempo Locadora de Stand Uda-ME foram HABILITADAS por
apresentarem toda a documentagao exigida no Edital. A empresa Moretti & Coelho
Uda foi INABILITADA por nao apresentar a documentagao em original ou autenticada
por cartorio competente e ainda por deixar de apresentar a Certidao do INSS. Em
seguida passou-se para a abertura dos Envelopes da PROPOSTA tudo em
conformidade com 0 Edital, a empresa Tempo Locadora
de Stand Ltda-ME
apresentou
proposta
ao valor global de R$74.900,OO (setenta e quatro mil
e novecentos
reais) - a empresa
Modulares Stands de Aluminio
Ltda-ME
apresentou proposta ao valor global de 78.604,00 (setenta e oito mil e seiscentos
e quatro reais). Diante do resultado, esta Comissao declara vencedora deste
certame a empresa Tempo Locadora de Stand Ltda-ME por apresentar a menor
proposta.
Em atendimento
aos procedimentos
do Edital, esta Comissao
encaminhara
0 processo
Autoridade
Competente
para adjudica<;ao
e
homologa<;ao e posterior assinatura
do contrato. Nao tendo obje<;oes pelos
presentes e nada mais a ser registrado, lavra-se a presente ata que, ap6s lida,
sera assinada por todos.
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Missao.· Produzir novos conhecimentos dent/ficos, tecno/6gicos e pessoa/ a/tamente capacitado
e motivado, com 0 objetivo de propor po/(ticas pub/icas para 0 desenvo/vimento sustentave/ da
bacia pantaneira, aJem de prover a coopera~ao e a troca de informa~oes com instltui~oes
congeneres ao redor do mundo.

