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Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 1 0h00min, 
reúne-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria N.º 4.990, 
de 05 de janeiro de 2017, para sessão pública de abertura e julgamento do Processo de 
Licitação em epígrafe, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de estrutura para as festividades da EXPOAGRO PALMA 2017 a ser 
realizado nos 19 a 23 de julho de 2.0 l 7. 

Foi publicado no hall da Prefeitura Municipal de Palma o aviso de 
licitação e sendo distribuídos convites a vários licitantes cadastrados no Cadastro Geral 
de Fornecedores, cujo objetivo é o correspondente do presente certame. 

Sendo convidados os seguintes cadastrados: VILMA GUIMARAES 
DE OLIVEIRA COLOMBO - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, nº 432, Bairro Centro, na cidade de Miracema, Estado do Rio 
de Janeiro, Cep. nº 28.460-000, CNP J: 04.435.016/0001-88; VAN DER GONÇALVES DE 
OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Antônio Nascimento 
Vital, nº 52, Bairro Vital, na cidade de Rosário da Limeira, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 
36.878-000, CNP J: 27.795.599 /0001-53; LEONARDO MONTE ESTEVES 98301608668, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Silvio Maranha, nº 129, Bairro Esteves, na 
cidade de Leopo ldina, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.700-000, CNP J: 
28.020.323/0001 -66; LUCIO MACHADO DUARTE 50420054634, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Osório Vieira da Fonseca, nº 171, Bairro Centro, na cidade de -
Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.730-000, CNPJ: 24.073.475/0001-76; JOAO 
H. DE S. BARROSO, pessoa jurídica _de direito privado, com sede na Rua Sebastião de Assis 
Costa, nº 151 , Bairro Miguelito, na cidade de Cambuci, Estado do Rio de Janeiro, Cep. nº 
28.430-000, CNP J: 08.627.834/0001 -33; tudo conforme documento acostado aos autos. 

Ainda, c onsta no bojo processual que no dia 28 de junho de 2017, 
compareceu no Departamento de Licitação o licitante JOÃO BOSCO DE BARCELOS 
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Dr. José Neves, nº 432, 
Bairro Centro, na cidade de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.180-000, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.558.444/0001 -09 que solicitou 
o Edital Convocatório e seus anexos. 

Feito estas considerações, a Comissão Permanente de Licitações 
passa para a análise do objeto da sessão pública. 

No horário previamente designado para a sessão pública, 
comparece os licitantes: V ANDER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Antônio Nascimento Vital, nº 52, Bairro Vital, na cidade 
de Rosário da Limeira, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.878-000, CNP J: 27.795.599/0001-
53; LEONARDO MONTE ESTEVES 98301608668, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na Rua Silvio Maranha, nº 129, Bairro Esteves, na cidade de Leopoldina, Estado de Minas 
Gerais, Cep. nº 36.700-000, CNP J: 28.020.323/0001-66; JOÃO BOSCO DE BARCELOS EIRELI - ' ' 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Dr. José Neves, nº 432, Bairro 
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Centro, na cidade de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.180-000, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.558.444/0001-09 para participação do 
certame. 

Em face de haver o número mínimo legal permitido na legislação, 
a Comissão Permanente de Licitação entrega os envoltórios aos presentes para as 
devidas averiguações e assinaturas. Ato contínuo a Comissão Permanente de Licitação 
faz abertura do envoltório de documentação de habilitação dos licitantes, sendo 
entregue aos presentes para respectivas assinaturas e averiguações. 

Passando a análise dos envelopes contendo as documentações 
dos licitantes presentes. Foi aberta manifestação pela empresa JOÃO BOSCO DE 
BARCELOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na A v. Dr. José Neves, 
nº 432, Bairro Centro, na cidade de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.180-
000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.558.444/0001-09 a qual 
alega que a empresa VANDER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Antônio Nascimento Vital, nº 52, Bairro Vital, na cidade de 
Rosário da Limeira, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.878-000, CNP J: 27 .795.599/0001-53 
não possui CNAE para aluguel de gerador e para serviços de engenharia e que os 
atestados de capacidade técnica apresentados não são compatíveis com o objeto 
licitado. Alega ainda que a empresa LEONARDO MONTE ESTEVES 98301608668, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Silvio Maranha, nº 129, Bairro Esteves, na 
cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.700-000, CNP J: 
28.020.323/0001 -66 não possui CNAE para aluguel de gerador, para torneio leiteiro e 
concurso de marcha, e serviço de engenharia e que os atestados de capacidade 
técnica apresentados não são compatíveis com o objeto licitado. 

Concedida a palavra ao representante da empresa V ANDER 
GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 
Antônio Nascimento Vital, nº 52, Bairro Vital, na cidade de Rosário da Limeira, Estado de 
Minas Gerais, Cep. nº 36.878-000, CNPJ: 27.795.599/0001-53, o mesmo alega que possui a 
documentação necessária para a realização do evento, sendo comprovado com os 
documentos apresentados no envelope de documentação, e que o edital não solicita 
atestado específico para realização de torneio leiteiro e concurso de marcha. Alega 
também possuir atividade para aluguel de geradores através da atividade "Aluguel de 
Palcos, Coberturas de Uso Temporário, exceto Andaimes". Quanto ao serviço de 
engenharia, alega que possui registro da empresa em órgão competente quanto 
profissional em seu quadro para realização do serviço. 

Concedida a palavra ao representante da empresa LEONARDO 
MONTE ESTEVES 98301608668, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Silvio 
Maranha, nº 129, Bairro Esteves, na c idade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, Cep. 
nº 36.700-000, CNP J: 28.020.323/0001-66, o mesmo alega que os atestados apresentados 
estão corretos atendendo ao exigido no Edital e na descrição das atividades no 
Certificado de Condição de Microempreendedor consta "Serviço de Organização de 
Feiras, Exposições e Festas" , consta ainda como atividade secundária "Aluguel de Palcos, 
Coberturas e outras estruturas de Uso Temporário, exceto Andaimes" o que na 
concepção do licitante o aluguel de gerador pode ser enquadrado. Quanto ao serviço 
de engenharia, alega que a empresa possui tanto registro no órgão competente quanto 
profissional em seu quadro para realização do serviço. 
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Em consulta a Assessoria Jurídica do município, a Comissão de 
Licitação decide por habilitar as empresas contestadas. Entende-se que as 
argumentações dos licitantes são plausíveis para que se prossiga com o certame 

li citatório. 

O representante da empresa JOÃO BOSCO DE BARCELOS EIRELI -
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Dr. José Neves, nº 432, Bairro 
Centro, na cidade de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais, Cep. nº 36.180-000, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.558.444/0001-09 solicita que seja 
concedido prazo recursai. A Comissão de Licitação concede o prazo legal para que o 
licitante apresente suas razões recursais. 

Fica suspenso o certame para que sejam apresentadas as razões 
recursais e emissão de parecer jurídico após análise das mesmas. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, que lida 
e achada conforme, será assinada por todos os presentes. 
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