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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Câmara Municipal de Barra do Piraí 
Departamento de Licitação 

 

 

CARTA CONVITE Nº002/2022 

PROCESSO Nº029/2022 

 

 
ATA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois às quinze horas e 
quinze minutos, nesta Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão de 
Licitações composta pelos seguintes membros: Marcus Vinicius Duarte, 
Adriana Lopes Barceleiro Correa, Rita de Cassia Capato de Souza, Marcia 
Cristina Francisco Veloso e Angela Maria Nogueira de Paula, sob a 
presidência do primeiro para a abertura das propostas referente à Carta 
Convite acima, referente à Contratação de empresa para aquisição de 
lanches para consumo dos servidores e vereadores da Câmara Municipal 
de Barra do Piraí, e, tendo esta Comissão verificada que somente a 
empresa Mamma Mia – Alimentação e Serviços Eirelli EPP compareceu 
com as Documentações e Propostas necessárias e não havendo mais 
nenhuma empresa interessada, esta comissão deu início a abertura dos 
envelopes, primeiro os da documentação, e em seguida iniciou a abertura 
dos envelopes referentes às propostas que verificada e rubricada por 
todos assim se apresentaram: Documentação: Esta comissão verificou que 
a empresa Mamma Mia – Alimentação e Serviços Eirelli EPP apresentou a 
documentação conforme o Edital, deu-se seguimento a reunião, abrindo-se 
então os envelopes da proposta. Propostas – Mamma Mia – Alimentação e 
Serviços Eirelli EPP, valor global de R$46.273,64 (quarenta e seis mil 
duzentos e setenta e três reais e sessenta e quatro reais), foi o melhor 

preço e ainda verificando também que os preços informados estão 

compatíveis com o mercado, declara Mamma Mia – Alimentação e 
Serviços Eirelli EPP, como a Vencedora do certame e, nada mais havendo 
a tratar dá por encerrada este processo licitatório e manda lavrar a 
presente ata que vai assinada por todos os membros desta Comissão e 
envia o mesmo ao Senhor Presidente para apreciação, homologação e 
decisão final. 
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Ciente em 06/04/2022 

 

 

THIAGO FELIPE PONCIANO SOARES 

PRESIDENTE 
 


