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ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/15 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/15 

 

OBJETO: Constitui o objeto desta licitação a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de recepção, 

som, decoração e buffet para 500 pessoas, destinado à Sessão Solene de outorga de títulos honoríficos no dia 26 de 

novembro de 2015, às 20 horas. 

 

DATA: 11/11/2015 

HORÁRIO: 9 horas 

 

Às 9 horas do dia 11/11/2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, localizada na 

Praça Inês Ferreira Marcolini, 60, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo 

as propostas de preços e a documentação de habilitação. Presentes o Pregoeiro, ABDU FERREIRA, bem como a 

equipe de apoio José Benedito Rodrigues e Thais Brígida Bícego. Presente também, o representante das empresas 

licitantes Credenciadas THALES ALEXANDRE CANDIDO SILVA – ME – CNPJ: 12.804.156/0001-04, representa pelo 

senhor Johnny Arimateia Silva (Procuração Anexa) e a empresa ITALIAN BUFFET LTDA – ME – CNPJ: 

01.104.021/0001-10, representa pela sócia administradora Edna Aparecida Dutra Gonçalves. Dando início a sessão, 

o pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e o credenciamento do 

participante, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e documentação de habilitação das mãos 

dos representantes das empresas. Em seguida, o pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço e 

realizou a classificação da empresa, conforme determina a legislação, demonstrada no mapa de apuração da 

proposta em anexo. Foi submetida à proposta de preços ao crivo dos presentes e nenhuma falha foi observada em 

relação à mesma. Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a licitantes 

classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances em anexo. Continuando, procedeu-se à abertura do 

envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que ofertou o menor preço, a qual, após a 

apreciação dos documentos, mostrou-se Habilitada. As empresas se absterão do prazo de recurso. O pregoeiro 

declarou a empresa  ITALIAN BUFFET LTDA – ME vencedora do certame. O Pregoeiro marcou a degustação para o 

dia 17/11/2015 às 11 horas no salão de festa da empresa. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a 

sessão e lavrada o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo 

Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura da mesma. 

 

 

________________________________ 

ABDU FERREIRA 

Pregoeiro 

________________________________ 

JOSÉ BENEDITO RODRIGUES  

Membro da Equipe de Apoio 
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Thais Brígida Bícego 

Membro da Equipe de Apoio 
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ITALIAN BUFFET LTDA – ME 

CNPJ: 01.104.021/0001-10 

Edna Aparecida Dutra Gonçalves 

  

 

________________________________ 

THALES ALEXANDRE CANDIDO SILVA – ME 

CNPJ: 12.804.156/0001-04 

Johnny Arimateia Silva 
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