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ATA DE REUNIÃO 

 
Ata de recepção dos envelopes 
Credencial, Proposta Comercial e 
Documentos de Habilitação, referentes 
ao PREGÃO N.º 01/2020. 

 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 15h30 (quinze horas 
e trinta minutos), na sala da Unidade de Assessoria Jurídica/Licitações do SEBRAE/SE, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos membros América Mércia Ferreira 
Maia, Soraya Figueiredo de Almeida Lima e Gildo Martins Cardoso Junior, bem como o 
Consultor Jurídico Daniel Fabrício Costa Júnior, sob a Presidência da primeira, para 
recebimento do envelope e julgamento dos documentos de habilitação e proposta comercial, 
do Pregão nº 01/2020, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de espaços (em salão de eventos ou ambiente hoteleiro) para a realização 
de eventos pelo SEBRAE/SE, no Estado de Sergipe, sob demanda, tudo em conformidade com 
o disposto neste Edital e no seu Termo de Referência (Anexo I e Anexo I - A). Compareceram à 
sessão de abertura, as seguintes empresas: PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA 
(representada por Anderson Ferreira de Santana); ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - 
ME (representada por Gabriel Resende Cardoso Seabra) e BARRETOS EVENTOS 
PRODUÇÕES E TURISMO EIRELI EPP (representada por Sérgio Luiz Nascimento Santos). A 
Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta modalidade, os 
aspectos legais e os procedimentos a serem desenvolvidos no decorrer da sessão. Após, 
solicitou aos representantes das licitantes presentes a entrega dos envelopes 01 (Documentos 
do Credenciamento), 02 (Proposta Comercial) e 03 (Documentos de Habilitação). Foram 
abertos os envelopes do Credenciamento e a Pregoeira/CPL, após analisar e rubricar as 
credenciais, franqueou a palavra, mas não houve qualquer observação realizada pelos 
representantes das licitantes, após análise e rubrica dos mesmos. A ESPAÇO MARKETING 
EVENTOS LTDA – ME, declarou-se Microempresa – ME e PACIFIC ORGANIZADORA DE 
EVENTOS LTDA e BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO EIRELI, declararam-se 
Empresa de Pequeno Porte – EPP. Em sequência, a Pregoeira/CPL, nos termos do item 9.6 do 
edital e artigo 17 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, inverteu 
o procedimento da reunião e abriu os envelopes contendo os documentos de habilitação, que 
após serem analisadas e rubricadas, foram repassadas aos representantes das licitantes para 
que também analisassem e rubricassem, retornando em seguida à Comissão. Por se 
encontrarem de acordo com o exigido na Cláusula 8, subcláusula 8.2 do Edital, foram todas 
HABILITADAS (PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA; ESPAÇO MARKETING 
EVENTOS LTDA – ME e BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO EIRELI EPP). 
Franqueada a palavra, não houve pedido de reconsideração. Ato continuo, foram abertos os 
envelopes contendo as propostas comerciais das empresas habilitadas, quais sejam, PACIFIC 
ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA; ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - ME e 
BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO EIRELI EPP. Tendo em vista a 
necessidade de uma análise mais aprofundada sobre as propostas comerciais apresentadas, a 
Pregoeira/CPL decidiu suspender a licitação e abrir o prazo de 23/01/2020 a 24/01/2020, no 
horário comercial, para vista em mesa dos documentos apresentados por parte dos 
representantes das licitantes, facultando, às suas expensas, a tirada de cópias, para querendo, 
neste mesmo prazo, apresentarem manifestações por escrito (eletrônica ou fisicamente). Todas 
as propostas foram rubricadas pelos prepostos das licitantes e pela Pregoeira/CPL. A 
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divulgação do resultado do julgamento das propostas comercias será marcada posteriormente 
e as licitantes serão oportunamente convocadas nos termos do Regulamento de Licitações e 
de Contratos do Sistema SEBRAE. Todos os prepostos foram intimados neste ato. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, foi assinada pela Pregoeira, pelos membros da Comissão, prepostos das licitantes e 
pelo Consultor Jurídico. 
 
 
 
América Mércia Ferreira Maia          Soraya Figueiredo de Almeida Lima 
Pregoeira/Presidente da CPL                                                             Membro da CPL 
 
 
 
Gildo Martins Cardoso Junior                                            Daniel Fabrício Costa Júnior 
 ..........Membro da CPL                                                                  Consultor Jurídico 
 
 
 
 
Representantes das empresas licitantes: 
 
 
 
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA  
(representada por Anderson Ferreira de Santana);  
 
 
 
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - ME  
(representada por Gabriel Resende Cardoso Seabra) 
 
 
BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO EIRELI EPP  
(representada por Sérgio Luiz Nascimento Santos) 


