
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017

Processo Administrativo: 131/2017

Objeto:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de  buffet para 
fornecimento  de  lanches,  coffee-break e  coquetéis  para  o  evento  denominado  XXII 
CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  ECONOMIA  e  VII  GINCANA  NACIONAL  DE 
ECONOMIA, que se realizará na Cidade de Belo Horizonte/MG, entre os dias 06 a 08 
de setembro de 2017

Órgão/Entidade: CORECON-MG

     Às 10h do dia 27 de julho de 2017, reuniram-se o Pregoeiro, Glaydson José da Silva e Equipe 
de  Apoio,  em  atendimento  às  Disposições  contidas  na  lei  nº.  10.520/2002;  Decreto  nº. 
3.555/2000 e Decreto nº. 7.892/2013 e alterações posteriores, para realizar os procedimentos 
relativos a este Pregão Presencial. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas 
no Edital do Pregão Presencial nº 02/2017, o Pregoeiro deu início a sessão, declarando aberta a 
fase de credenciamento, solicitando ao licitante apresentar os documentos exigidos no item 2, 
subitem 2.1 do Edital, tais como: documento de credenciamento, declaração de cumprimento 
dos requisitos de habilitação e a declaração de enquadramento como ME ou EPP. Depois de 
analisados os documentos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, foi considerada credenciada a 
licitante abaixo, com seu respectivo representante:

EMPRESA ME 
EPP CNPJ/CPF REPRESENTANTE CPF/RG

RMV 
EVENTOS

Sim 17.306.017/0001-74 REINALDO  ÂNGELO  DA 
CRUZ

031.667.006-
50

Encerrada  a  fase  de credenciamento,  o  pregoeiro  solicitou  que  o interessado credenciado 
entregasse  à  Equipe  de  Apoio  os  envelopes  “PROPOSTA”  e  “DOCUMENTOS  DE 
HABILITAÇÃO”, passando-se, após, à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços 
do credenciado. A seguir, foi analisada a proposta, verificando-se o atendimento referente às 
especificações, requisitos e condições estabelecidas no Edital e, considerando que não houve 
proposta  desclassificada  de  plano.  Tendo  em  vista  que  houve  apenas  uma  empresa 
participante o valor inicial  oferecido foi de R$252.336,00(duzentos e cinquenta e dois mil 
trezentos e trinta e seis reais). Após negociação direta com o licitante este ofereceu como seu 
preço final o valor de R$ 242.736.00 (Duzentos e quarenta e dois mil setecentos e trinta e seis 
reais),  diminuindo aproximadamente  5% do valor  inicial  da proposta.  A proposta  com os 
valores atualizados foi entregue na sessão.
Em seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no edital. Após o 
julgamento,  a  empresa  RMV EVENTOS foi  HABILITADA e  declarada  a  vencedora  do 
certame,  adjudicando  o  Objeto  da  Licitação,  Pregão  nº  02/2017.  Diante  da  ausência  de 
intenção  de  recursos,  o  Pregoeiro  declarou  encerrada  a  sessão,  convocando  a  empresa 
vencedora para assinar o contrato, no prazo de cinco dias a contar da assinatura desta ata e 
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comprovar o disposto no item 6, subitem 6.1 e item 13, ambos do Termo de Referência anexo 
ao Edital Pregão nº 02/2017, sob pena de decair no direito de contratação. Lavra-se a presente 
Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
pelo Licitante presente. Belo Horizonte, 27 de julho de 2017, às 11h15min.

Glaydson José da Silva
Pregoeiro

Nildete Magrasse Gonçalves
Equipe de Apoio

Licitante
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