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ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 007/2014 
Processo nº 220/697/14 - Certame: 007/2014 - Tipo: Pregão 

 
DOCUMENTAÇÃO [x] 

 
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às 11h30min., no salão de 
reuniões da FAN, situado na Rua Presidente Pedreira, nº 98, Ingá, Niterói-RJ, o 
Pregoeiro e a equipe de apoio designados pela Portaria nº 032/13, reuniram-se 
com a finalidade de realizar continuação da sessão de Pregão Presencial nº 
007/14, conforme ficou determinado em ata pelo Pregoeiro na sessão inicial, 
referente ao Processo Administrativo nº 220/697/14, para apresentação de nova 
documentação da licitante vencedora GURI FESTAS E EVENTOS LTDA, haja 
vista o objeto do presente certame não ter sido adjudicado pelo Pregoeiro pelo 
motivo da inabilitação da referida empresa. 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada em locação de cadeiras de plástico modelo bistrô na cor 
branca a serem utilizadas nos eventos do projeto “CULTURA NITERÓI-
ARTE NA RUA 2014/2015”, em diversos locais da Cidade de Niterói, 
conforme as especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência do objeto do Edital. 
 
DA ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 
Ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope de DOCUMENTAÇÃO da 

Empresa declarada vencedora GURI FESTAS E EVENTOS LTDA que apresentou 
nova documentação, escoimadas do motivo da inabilitação. Analisados os novos 
documentos pelo Pregoeiro e sua equipe, ficou constatado que os mesmos estão 
em conformidade com as exigências contidas no edital, ficando a referida empresa 
devidamente habilitada.  
 
DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
O Pregoeiro ADJUDICA o OBJETO desta licitação por Pregão presencial à empresa 

GURI FESTAS E EVENTOS LTDA, que apresentou o menor valor global de 

R$83.990,00 (oitenta e três mil, novecentos e noventa reais), conforme proposta 

descrita na Ata de Abertura do 30/06/2014, de acordo com art. 4, inciso XX, da 

Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal 9.614/05. 
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CPF/CNPJ RAZÃO 
SOCIAL/NOME 

VALORGLOBAL ASSINATURA 

06.094.533/0001-66 GURI FESTAS E 
EVENTOS LTDA 

R$83.990,00 
 

 

DO ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes. 

 
Niterói, 11 de julho de 2014. 

 
 
 

_________________________ 
Joel Dalles Gonçalves 
 
 
 
___________________________ 
Jorge Jose A. do Nascimento 
 
 
 
____________________________ 
Graciene Nicolau Batista 
 
 
 
____________________________  
Florismundo Borges da Silva 
 
 

 

_____________________________ 
 Viviana L. Garcia  

 
 
 

_____________________________ 
Célia de Oliveira Corrêa  

 


