
   

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ 

ATA Pregão Presencial Nº. 23/2017 

 

Às 09:10 horas do dia 24/08/2017, na sala de licitação, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 
700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, 
contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame 
licitatório na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de Contratação de 
empresa destinada ao fornecimento de alimentação (almoço e jantar), sem autonomia no espaço, para a 
equipe e pessoal que executará atividades junto a 27ª Festa do Imigrante disponibilizando toda estrutura 
necessária, mão de obra, balcão térmico ou richô para buffet, talheres (em inox), pratos (de porcelana), 
e limpeza do local, que acontecerá no período de 11 a 15 de outubro de 2017. Estiveram presentes o 
pregoeiro JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS,  bem como a equipe de apoio: 
 

Equipe de Apoio 

ELENISE PISETTA 

Que subscrevem designados pela Portaria nº.19/2017. Presente também, o representante da 
sociedade empresária licitante, conforme relação abaixo: 

Empresa Participante (Credenciada) 

ARILDO DE JESUS 49807765900 

Representada respectivamente por seu representante: 

Representante (Credenciado) 

ARILDO DE JESUS 

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como os envelopes contendo a proposta de preço e a documentação de habilitação. 
Em seguida o pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço, cujo valor foi o seguinte: 

Item Descrição  Fornecedor Nome Razão Valor Unitário 

1 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À 
EQUIPE E PESSOAL (ALMOÇO E 
JANTAR)- BUFFET LIVRE- SEM 
AUTONOMIA NO ESPAÇO, JUNTO AO 
RESTAURANTE DE SERVIÇO DA 27ª 
FESTA DO IMIGRANTE 

ARILDO DE JESUS 49807765900 R$19,00 

Em continuidade ao certame abriu-se a fase de  negociação direta com a(s) licitante(s) 
classificada(s) conforme os critérios estabelecidos no edital. 

 

Item 1: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À EQUIPE E PESSOAL (ALMOÇO E JANTAR)- BUFFET LIVRE- 
SEM AUTONOMIA NO ESPAÇO, JUNTO AO RESTAURANTE DE SERVIÇO DA 27ª FESTA DO IMIGRANTE 
 

Rodada Fornecedor Valor Unitário Situação 

0 4004884 - ARILDO DE JESUS 49807765900 
 

19,00 
 

Vencedor 
 



  

 

 

Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
licitante que ofertou o menor preço, a qual após a apreciação dos documentos mostrou-se em 
conformidade com as exigências do edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu declarar vencedor: 

 

Item Fornecedor Valor Unitário Valor Negociado 

1 4004884 - ARILDO DE JESUS 49807765900 
 

R$19,00 R$0,00 
 

 

Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após lida, será por todos assinada. 

 

 
  

JEAN MESSIAS RODRIGUES 
VARGAS 

Pregoeiro Oficial 

  

 

 

 

ELENISE PISETTA 

Equipe de Apoio 

 

 

 


