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ATA DE JULGAMENTO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 

CARTA CONVITE Nº 001 /2017 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 
09h00min, reúne-se a Comissão Permanente de Licitação, para sessão pública de 
abertura da proposta 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 2.017, 
sendo devidamente notificado os licitantes habilitados da seção pública em razão 
que não apresentaram recursos na fase de habilitação. 

Comparecem à seção os seguintes 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, CNPJ: 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 cida~e de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, 
Cep. nº 36.700-000, CNP J: 28.020.323/0001-66; JOÃO BOSCO DE BARCELOS EIREl.1- ~/\E, 
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 l 0.558.444/0001-09. 

Os licitantes presentes ratificaram a não apresentação de 
recurso na fase de habilitação realizada em 07 de julho de 2017, desta forma, 
transcorreu in a/bis. 

Esclarece a Comissão Permanente de Licitação que ocorreu a 
expedição de convocação dos licitantes habilitados para esta seção, sendo 
ratificado o recebimento pelos presentes. 

Iniciada a seção, foi entregue aos presentes os envoltórios de 
proposta para as devidas averiguações e assinaturas, sendo ratificado a 
inviolabilidade dos lacres dos respectivos envelopes proposta. '-

A Comissão Permanente de Licitação, esclarece ainda que os 
termos do item 1 .2 e 1.3 do Edital Convocatório e ainda conforme estabelecido no 
Termo de Referência e Minuta de Contrato, trata-se de Contrato de Risco: 

l .2. Os serviços licitados serão executados no Parque de 
Exposição e adjacências, localizado na Rua Francisco Paula Pinto, neste Município 
de Palma, Estado de Minas Gerias, durante as festividades da FESTA, nos espaços 
delimitados pela Prefeitura Municipal de Palma, ou em outro local previamente 
designado pela Administração Pública Municipal. 

1.3. O acesso ao recinto da EXPOAGRO PALMA 2017, 
a pela PREFEITURA MUNICIPAL DE Palma, será LIVRE E GRATUITO, exceto a 
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área de estacionamento e praça de alimentação e espaço físico de instalação de 
brinquedos (Parque de Diversões, os quais serão explorados pelo licitante vencedor, 
na modalidade de CONTRATO DE RISCO. 

Às 9h03min procede a abertura dos envelopes propostas dos 
licitantes, passando a análise das mesmas. Sendo apresentadas as seguintes 
propostas: Pelo licitante 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, CN PJ: 
27.795.599/0001-53: o valor da proposta de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); pelo 
licitante 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, CNPJ: 28.020.323/0001-66: o valor da 
proposta de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais); pelo 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: o valor da proposta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Dessa forma, nos termos estabelecidos no edital Convocatório 
temos o seguinte resultado: 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 .79 5.599/0001-53: o valor da proposta de R$ 21 .000,00 (vinte e um mil reais) menos o 
valor estimado de exploração comercial da Praça de Alimentação de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) que é igual ao valor a ser expedido pelo município de R$ 1 .000,00 (um 
mil reais); pelo licitante 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, CNPJ: 28.020.323/0001-66: o 
valor da proposta de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais) menos o valor 
estimado de exploração comercial da Praça de Alimentação de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) que é igual ao valor a ser expedido pelo município de R$ 16.900,00 
(dezesseis mil e novecentos reais) ; pelo 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: o valor da 
proposta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) menos o valor estimado de exploração 
comercia l da Praça de Alimentação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que é igual ao 
valor a ser expedido pelo município de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Dessa forma, conforme estabelec ido no Edital Convocatório, 
diante das propostas apresentadas pelos licitantes c oncorrentes, o valor a ser 
despendido pelo município é de R$ 1.000,00 (um mil reais) do licitante V ANDER 

-----.;~ GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sedei na RucJ 
Antônio Nascimento Vital, nº 52, Bairro Vital , na cidade de Rosário da Limeira, Estado 

e Minas Gerais, Cep. nº 36.878-000, CNPJ: 27.795.599/000 1-53. 
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Diante dos preços acima 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 Gerc:lis, Cep. 
nº 36.180-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
l 0.558.444/0001-09 manifestou intenção de interpor recurso. Ainda requer o licitante 
cópia integral do Processo Licitatório, manifestando que o mesmo deverá ser 
entregue na segunda-feira dia 17 de julho de 2017. 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
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PARTICIPANTES: 

VAN DER GONÇALVES D E O LIV EIRA - ME - ~ Ã-----:::~~)...__-=-------------

LEO NARDO MONTE ESTEVES 98301608668 




