
 
 

ATA DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Aos vinte e um  dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, ás treze horas e 
dez minutos, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Presidente e os 
membros da Comissão Permanente de Licitação devidamente constituídos pela Sra. 
Prefeita Municipal, para o ato de abertura da sessão da licitação sob a modalidade 

Concorrência nº 001/2017 cujo objeto visa a Concorrência Pública para 
Concessão de Uso Remunerada do Parque de Exposições “Antônio Abílio 
Soares” para realização do Evento XXI Festa do Peão/2017 a realizar-se nos 
dias 05 à 08 de outubro de 2017, conforme Lei Municipal nº 1.495/2017, Lei 
Complementar Municipal nº 043/2010 e 68/2017, Decreto nº 1.840/2017 e Lei 
Complementar nº 123/2006. Manifestaram interesse em participar, apresentando os 

envelopes 01 (Habilitação) e 02 (Propostas Comerciais), em tempo hábil, os seguintes 
licitantes: MARCOS PAULO DE MEDEIROS-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.418.114/0001-99, com sede  na Rua Alaor Prata de Castro, nº 351 Bairro Jardim 
Aclimação, Passos/MG, LEONARDO AMARAL SERRA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.353.115/0001-96, com sede  na Rua Florianópolis, nº 127 Bairro 
Jardim Colégio de Passos/MG  e BRITTO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E MONTAGENS 
EIRELLI EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: sob o nº 07.836.441/0001-77, com sede 
na Rua Das Paineiras, n. 700, bairro Condomínio Belvederes dos Cristais, na cidade de 
Cristais Paulistas/SP. Antes de iniciada a sessão de abertura dos envelopes, que estava 
prevista para as 13 horas, a empresa BRITTO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E 
MONTAGENS EIRELLI EPP encaminhou e-mail ao setor de licitação, desistindo de 
participar do certame, requerendo a devolução dos envelopes. Considerando a previsão 
contida no item 20.15 e o § 6º, do artigo 46 da Lei 8.666/93 e considerando que a sessão 
de abertura dos envelopes ainda não havia iniciado, foi deferido e aceito o pedido de 
desistência apresentado pela empresa, devolvendo os envelopes ao representante legal 
da empresa, Sr. Rogério de Brito Alves, que compareceu no departamento de licitação 
ainda antes de iniciada a sessão.Na presença dos representantes das licitantes Marcos 
Paulo Medeiros - ME e Leonardo Amaral Serra-ME, a presidente iniciou a sessão 
conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-se à abertura dos 
envelopes 01 referente à habilitação solicitando aos licitantes presentes a análise e 

rubrica em todos os documentos de todos os licitantes participantes. Após exame da 
documentação, inclusive validação das certidões online constatou-se que os 
documentos apresentados estavam de acordo com o exigido no edital, portanto, 
todos licitantes foram declarados habilitados. Visando agilizar o procedimento 

licitatório, a presidente indagou aos licitantes se desistiriam do prazo recursal o que 
possibilitaria a imediata abertura dos envelopes referente às propostas comerciais. Todos 
manifestaram positivamente, razão pela qual todos assinaram o “Termo de Desistência 

Recursal” que fará parte integrante do processo. Ato contínuo, passou-se à abertura 
dos envelopes referente às propostas comerciais. Da análise das propostas, 
constatou-se que os licitantes apresentaram propostas válidas sendo constatado 
que os maiores preços/oferta foram: a empresa Leonardo Amaral Serra – ME 
apresentou proposta no valor de R$1.979,80 (um mil e novecentos e setenta 
e nove reais e oitenta centavos). A empresa Marcos Paulo de Medeiros –ME 
apresentou proposta no valor de R$4.622,00 (quatro mil e seiscentos e vinte 
e dois reais). Em análise às propostas apresentadas, a Comissão verificou que 



 
ambas atenderam às exigências do Edital, apresentando o Plano de Trabalho 
bem como prazo de validade das propostas. Assim, considerando que o critério 
de julgamento é o de maior lance ou oferta foi constatado pela comissão que 
ambas empresas respeitaram o valor do lance mínimo que é de R$1.978,80 (hum 
mil e novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme determinou 
o edital em seu item 3.1. Em ato contínuo e observadas todas as condições 
editalícias a Comissão de licitação declarou vencedora a empresa Marcos Paulo 
Medeiros – ME, por ter apresentado o maior lance no valor de R$4.622,00 
(quatro mil e seiscentos e vinte e dois reais) e por ter apresentado o Plano 
de Trabalho conforme exigido pela Administração, inclusive quanto a grade 
de artistas. Por ultimo e considerando que a desistência de apresentação de 
recursos refere-se não só à fase de habilitação como também a proposta 
comercial, o processo será encaminhado para adjudicação e posterior 
homologação do objeto ao licitante vencedor. Da ciência da homologação terá o 
licitante o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprir o disposto no item 16 do 
Edital, apresentando o Plano de Trabalho atualizado com, inclusive, 
comprovação de exclusividade para apresentação dos shows nas datas indicadas 
no plano de trabalho e ainda a guia de recolhimento do valor proposto pela 
concessão. Em nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por 
quem de direito. 

 
 


