2ª ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
COMERCIAL, REFERENTE AO CONVITE Nº 002/2013.

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniuse 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 somente a empresa Bernadet Buffet Ltda - ME,
apresentou o recurso no dia 07/02/2013 ás 10:20 horas, onde foi julgado procedente ficando
a mesma habilitada para a segunda fase do certame. Em seguida a comissão procedeu a
abertura do Envelope de Nº 02 - (Proposta Comercial), e após análise da proposta verificouse que a empresa Bernadet Buffet Ltda - ME apresentou o preço de R$ 46.000,00 (quarenta
e seis mil reais), onde foi considerada vencedora. A presidente consultou se a empresa
abriria mão do prazo recursal, a mesma aceitou. A Comissão decidiu proceder à devolução
dos envelopes de Nº 02 - (Proposta Comercial) para a empresa inabilitada. Assim sendo a
Comissão sugere a homologação do Convite com a Adjudicação do objeto à empresa
vencedora. Os licitantes presentes assinaram a presente ata, estando de acordo com a
decisão da Comissão. Nada mais havendo a tratar quanto a Habilitação e Proposta
Comercial, 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.
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