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ATA DE ABERTURA 
 
 
 

MODALIDADE: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 02/2021 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços especializados para realização da 45ª 
Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
(REDITEC), que será realizada em Brasília-DF, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 
2021, compreendendo locação de espaço físico; serviços técnicos especializados; locação de 
equipamentos eletrônicos; mobiliário, decoração e sinalização; fornecimento de alimentação; 
biossegurança, fornecimento do kit do participante e plataforma digital on-line conforme condições 
deste Instrumento Convocatório e seus anexos para atender a demanda da Fundação de Apoio à 
Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais – Fundação CEFETMINAS. 
 

 
Às 14:30 horas, do dia 03 de novembro de 2021, nas dependências da Fundação CEFETMINAS, reuniu-

se a Comissão de Seleção desta entidade para abertura de propostas das empresas interessadas, conforme 
critério previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com o Decreto Nº 8.241 de 21 de maio de 

2014, com a Lei n 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e de acordo com as normas e 
condições fixadas no Instrumento Convocatório. 
Apresentou proposta somente a empresa WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Instrumento Convocatório, a Comissão de 
Seleção abriu a sessão pública e realizou o credenciamento dos interessados. 
O senhor Junior Rodrigues de Mendonça representante da empresa WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS 
E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. se credenciou para participar da sessão. 
A Comissão de Seleção então deu seguimento ao certame em questão abrindo o envelope contendo a 
proposta de preço. 
O preço por lote apresentado foi o seguinte: 
 

EMPRESA LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 LOTE 04 LOTE 05 

WELCOME 
SERVIÇOS DE 
EVENTOS E 
DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA. 
 

R$ 244.650,00 
(duzentos e 
quarenta e 
quatro mil, 
seiscentos e 
cinquenta 
reais) 

R$ 15.940,00 
(quinze mil 
novecentos e 
quarenta reais) 

R$ 768,00 
(setecentos e 
sessenta e oito 
reais) 

R$ 9.220,00 
(nove mil 
duzentos e 
vinte reais) 

Não cotado 

 
A proposta da empresa WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 
para os lotes 01, 02, 03 e 04 foi considerada classificada por estar em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório. 
Não foi apresentada nenhuma proposta para o lote 05. 
Após verificada a regularidade da documentação da licitante WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. a mesma foi declarada habilitada. 
A Comissão de Seleção então concedeu a palavra ao participante do certame. O representante da empresa 
WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, senhor Junior 
Rodrigues de Mendonça manifestou que não tem nada a declarar. 
Assim, a Comissão de Seleção decidiu suspender a sessão para que, caso necessário, seja realizada 
diligência pela Comissão Organizadora do evento, para avaliação do local proposto pela empresa licitante 
WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  
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A Comissão de Seleção determinou que em até 03 (três) dias úteis divulgará o resultado final e abrirá o prazo 
para interposição de recurso. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos 
presentes. 
 

Representante da empresa licitante: 

Junior Rodrigues de Mendonça  __________________________________________________ 

 

Comissão de Seleção 

Rita de Cássia Neves Campos  ____________________________________________________ 

 

Angela Maria de Oliveira Vargas  ____________________________________________________ 

 

Rosângela Alves dos Santos     ____________________________________________________ 

 


