ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL,
REFERENTE AO CONVITE Nº 002/2013.

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se à
sede da Câmara Municipal de Nova Lima a Comissão Permanente de Licitação, composta
da Srta. Fabiana Nunes Utsch - Presidente; a Srta. Nathália Christina Neves da Conceição 1ª Secretária e o Sr. – Antônio Eustáquio de Faria – 2º Secretário , para em conformidade
com o Edital de Licitação Nº002/2013 , proceder à abertura dos envelopes para a
contratação de empresa de serviço de buffet especializada em serviços de coquetel, na
modalidade convite, tipo menor preço global, visando a instalação da mesa diretora biênio
2013/2014 e apresentação da nova assessoria com serviço de Buffet para 300 (trezentos)
convidados, incluindo Ambientação (móveis), aparadores, Ornamentação (flores naturais),
Locação de Espaço para Recepção na cidade de Nova Lima contendo pelo menos dois
ambientes diferenciados, um lounge com 10 (dez) mesas do tipo bistrô contendo quatro
banquetas altas e um ambiente com mobiliário da Câmara Municipal de Nova Lima. Dando
início aos trabalhos constatou-se que foram convidadas as Empresas: Alpes Buffet Ltda.,
situada à Avenida Geraldo Dias Borges, 627 - Bairro Retiro – Nova Lima/MG; Bernadet
Buffet Ltda - ME, situada a Rua Duque de Caxias, 298 - Bairro Retiro - Nova Lima/MG; e
Geraldo Luiz dos Santos, situada a Rua Raimundo Marques, 86 – Novo Horizonte Raposos/MG. Constatou-se também que fora afixado no quadro de Avisos Oficial da
Câmara Municipal de Nova Lima o Edital Convite Nº 002/2013. Conferindo em seguida o
protocolo de recebimento das Propostas, verificou-se que as empresas Bernadet Buffet Ltda
- ME e Geraldo Luiz dos Santos demonstraram interesse na participação do Processo de
Licitação. Dando início à licitação verificou-se que as empresas a seguir enviaram seus
representantes Legais, quais sejam Geraldo Luiz dos Santos, Geraldo Luiz dos Santos CI:
MG-4.874.812, e Bernadet Buffet Ltda - ME, Carlos Eduardo Ramos Martins CI: MG7.286.110. A Comissão procedeu a Abertura do Envelope Nº 01 (Documentação),
verificou-se que as empresas Bernadet Buffet Ltda - ME e Geraldo Luiz dos Santos ficaram
inabilitadas para a segunda fase do certame, por não constar no objeto do contrato social a
atividade “serviços de buffet” e a empresa Geraldo Luiz dos Santos por não apresentar os
atestados de capacidade técnica e a certidão negativa estar vencida. Assim sendo a
Comissão abre o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recursos, ficando com os
envelopes nº 02 (Proposta Comercial) da empresas. Nada mais havendo a tratar quanto a
Habilitação, a Comissão declarou encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente
ata, que após lida, rubricada, e achada de acordo, por todos os presentes, será assinada.
Presidente da Comissão de Licitação:___________________________________________
1ª Secretária Comissão de Licitação:___________________________________________
2º Secretária Comissão de Licitação____________________________________________
Representante Legal da Empresa Bernadet Buffet Ltda - ME_______________________
Representante Legal da Empresa Geraldo Luiz dos Santos _________________________

