
  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Rua Primeiro de Março, 33 – Centro – Tel: (21) 2216-9595 – FAX: (21) 2216-9619  

CEP: 20.010-000 – Rio de Janeiro - RJ  

Homepage: http://www.crc.org.br          E-mail.: crcrj@crcrj.org.br 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL CRCRJ Nº 003/2014 

PROCESSOS: 2014/000013 

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
buffet com fornecimento de alimentos e bebidas, para os eventos realizados 
pelo CRCRJ. 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de abril de dois mil e quatorze, na sede do CRCRJ, 1 
situado a Rua Primeiro de Março, n. 33 – 3º andar, no Centro do Rio de Janeiro, reuniu-se a Equipe de 2 
Pregão, instituída pela Portaria CRCRJ n. 031/2014, a fim de realizar o Pregão Presencial n. 003/2014. 3 
Foi aberta a sessão com a presença de um licitante. Deu início aos trabalhos de credenciamento da 4 
empresa Maredu Marketing Ltda - ME – CNPJ: 00.721.736/0001-59, representada pela procuradora 5 
Adriana Regina Magestic, que após analisada a documentação foi credenciada. Em seguida, 6 
recebemos os envelopes de habilitação e proposta de preço. Aberto o envelope da proposta de preço, 7 
tendo a mesma apresentado o valor global R$ 125.200,00 (cento e vinte e cinco mil e duzentos reais), 8 
sendo R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil) para o Lote 1 (Coquetel),  R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e 9 
seiscentos reais) para o lote 2 (Coffee Break)  e R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais) para o 10 
lote 3 (Lanche). Considerando que o valor global ficou acima do valor estimado propusemos a empresa a 11 
redução de sua proposta. A empresa reduziu o valor global para R$ 101.018,00 (cento e um mil e dezoito 12 
reais). Lote 1 (Coquetel) - R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil), sendo R$ 35,00 (trinta e cinco reais) o valor 13 
por pessoa. Lote 2 (Coffee Break) – R$ 42.426,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais), 14 
sendo R$ 23,57 (vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) o valor por pessoa. Lote 3 (Lanche) – R$ 15 
16.592,00 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e dois reais), sendo R$ 20,74 (vinte reais e setenta e 16 
quatro centavos) o valor por pessoa. Aberto o envelope de habilitação, que após análise, a pregoeira 17 
aprovou toda a documentação apresentada, declarando-a vencedora. Lida a ata aos representantes e 18 
sem mais a tratar, às onze horas. 19 
 
 

Fernanda Ribeiro Teles de Sousa 

Pregoeira Substituta 
 

 
 
Carlos Alexandre Correia Gonzalez 
Equipe de Apoio 

 
 
 
Damiana Lopes Delegá Montyjo 
Equipe de Apoio  
 
 
 
 
 

 
 
 
Adriana Regina Magestic  
Maredu Marketing Ltda - ME 
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