CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO ACRE – CAU/AC
COMISSÃO PROVISORIA DE LICITAÇÃO – CPL
ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES AO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2013 – CARTA CONVITE N.º 06/2013

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, as dez horas e trinta
minutos, na Sala da Reunião do CAU/AC, situada na Rua João Donato, 32 centro – Rio
Branco/AC reuniu-se o Presidente da comissão provisória de licitação Carlos Alberto Coelho
Bianco e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros Diná Marcia Nascimento
Rodrigues Morais e Mauro Celso Monteiro de Farias, designados através da Portaria n.º
001/2012, de 29 de agosto de 2012, para realizar os procedimentos relativos ao Processo
Licitatório n.º 06/2013 na modalidade Carta convite n.º 06/2013, tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada em Locação de Veiculo Automotor com Motorista. O
Presidente, no uso de suas atribuições, deu início à Sessão. Abertos os envelopes das
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, rubricadas e verificados que nada havia de
impedimento para a participação das empresas foram abertos os envelopes das PROPOSTAS
TECNICAS, ficando em terceiro lugar a empresa Haris Comercio Ltda. com a proposta de
3.700,00 (Três mil e setecentos reais), em segundo lugar a empresa Expresso Bandeira - ME com
a proposta de 3.623,54 (Três mil e seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos),
e em primeiro lugar a empresa Acre Comercio Impor. Expor. LTDA com o preço de 3.399,00
(Três mil e trezentos e noventa e nove reais), considerada a vencedora da licitação, nada mais
havendo eu Mauro Celso Monteiro de Farias lavrei a ata que será lida e assinada pelos presentes.
E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião às 14h e 45 minutos, do que, para
constar, foi lavrada a presente Ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente
e sua Equipe de Apoio.
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