ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2013

Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2013 (dois mil e treze), às 10h00m (dez
horas), na sala multimídia da Câmara Municipal de Pouso Alegre, situada na Av. São
Francisco nº 320 – Primavera, reuniram-se a Pregoeira, Fátima Belani e os membros de sua
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 33/2013, de 11 de janeiro de 2013, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº. 10.520/2002, na Lei 8.666/93 e, no que
couber, na LC 123/2006, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº. 006/2013,
referente ao processo n.º 41/2013, cujo objeto é contratação de empresa especializada em
serviços de buffet. Presentes, ainda, os representantes do Controle Interno, André
Albuquerque Oliveira e Maria Claret Sagiorato do Amaral, e o Procurador da Casa, Tiago Reis
da Silva. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, na presença
de todos os participantes, a Pregoeira abriu a sessão pública e iniciou o processo de
credenciamento do representante legal da seguinte empresa interessada, como segue: 1)
Bella Vista Eventos Ltda. – CNPJ: 16.101.033/0001-68, representada pelo Sr. Guilherme de
Lima Paiva, portador do CPF 015.040.406-94. 2) Hotel Fernandão Ltda. – CNPJ:
20.680.252/0001-16, representada pelo Sr. Carlos Eduardo Rios Sales, portador do CPF
165.916.018-99. 3) Buffet Vienna Ltda., representada pelo Sr. Sérgio Tadeu Borges, sócioproprietário, portador do CPF 007.808.818-69. 4) Formato Eventos e Cerimonial Ltda. –
CNPJ: 12.987.154/0001-06, representada pelo Sr. Róbson Henrique Belani, portador do CPF
800.268.426-53. 5) Denise Neves da Silva ME – CNPJ: 15.072.268/0001-06, representada
pelo Vágner Luis Toledo, portador do CPF 012.681.576-35. 6) América Eventos – CNPJ:
02.315.518/0001-86, representada pelo Jaciel Oliveira, portador do CPF 012.888.506-89. A
Pregoeira observou que no contrato social da empresa Denise Neves da Silva ME constava a
atividade organização de eventos. O representante da licitante afirmou que há alteração
contratual na qual consta o CNAE de serviços de Buffet. A Equipe de Apoio verificou a
informação, concluindo que a empresa possui entre suas atividades os serviços de Buffet. A
Pregoeira Fátima Belani se declarou impedida de conduzir o certame pois seu irmão está
credenciado a participar como representante da empresa Formato Eventos e Cerimonial

Ltda.. O Pregão passou a ser conduzido pela Pregoeira Substituta Maria Nazareth Souza
Santos. Verificada por todos os presentes a regularidade dos respectivos termos, a Pregoeira
encerrou a sessão de credenciamento às 10h53m. Foram abertos os envelopes de proposta e
registradas as respectivas propostas em mapa de apuração. A Pregoeira analisou a
admissibilidade da proposta. A Pregoeira, ao analisar a proposta da empresa Denise Neves
da Silva ME, verificou que não havia indicação dos locais onde seriam realizados os eventos.
A Pregoeira solicitou que os licitantes se ausentassem da sala de licitações e suspendeu a
sessão para realizar diligência. Após deliberar com a Equipe de Apoio e o Assessor Jurídico
da Casa, a Pregoeira reabriu a sessão de Pregão e assinalou prazo até as 17 horas da data
de hoje para o representante da empresa Denise Neves da Silva ME informar o local de
realização do evento. O representante afirmou que precisaria de 24 horas para entrar em
contato com o setor da empresa que poderia lhe repassar essa informação, pois o
responsável está viajando, e que no momento era impossível contata-lo no prazo determinado
pela Pregoeira. A Pregoeira, tendo em vista que o representante não pôde informar o local do
evento na proposta, desclassificou a empresa Denise Neves da Silva ME. Indagado pela
Pregoeira, o representante da empresa “Formato Eventos e Cerimonial Ltda.” definiu o local
como o “Clube de Campo Fernão Dias”. O representante da empresa Denise Neves da Silva
ME se retirou da sala de licitações, deixando declaração a ser anexada ao processo
requisitando a ata do presente certame. O representante da empresa Bella Vista Eventos
Ltda. afirmou que possui local próprio para realizar os eventos. O valor dos lances, as
propostas vencedoras para os respectivos e os percentuais de economia total foram
registrados em mapa de apuração anexo. Em seguida a equipe de apoio verificou a
documentação de habilitação das empresas Bella Vista Eventos Ltda.. Os envelopes
contendo os documentos de habilitação das empresas foram devolvidos lacrados. A
documentação de habilitação foi considerada regular, após acurada análise realizada pela
Equipe de Apoio. As licitantes presentes manifestaram concordância com todos os atos e
procedimentos do certame, e renunciaram ao direito de interposição de recurso. Em seguida,
a Pregoeira anunciou que, de acordo com a documentação e as informações apresentadas
nesta sessão pública, declarou vencedora e adjudicou o objeto do certame à empresa Bella

Vista Eventos Ltda. e determinou o encaminhamento do processo à autoridade competente
para a devida homologação. A Pregoeira devolveu os envelopes contendo a documentação
de habilitação às demais licitantes presentes. A Pregoeira determinou que a proposta com o
preço final negociado fosse encaminhada a esta casa em até 48 horas. Nada mais havendo
para constar, às 11h56m, a Pregoeira deu por encerrada a Sessão, lavrando-se a presente
ata que vai assinada por ela e sua Equipe de Apoio, além das licitantes presentes.

Pouso Alegre, 20 de março de 2013.
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