
 
   

 

 

 

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E ANÁLISE DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

 

CHAMADA PÚBLICA N°: 001/2019 

 

SINTESE DO OBJETO: CHAMADA PÚBLICA para seleção de propostas para a celebração 

de parceria com o Município, para formalização de Termo de Colaboração, para a 

realização da Tradicional Festa do TEAM PENNING, de São João da Ponte/MG, 

visando acolher aos Municípios de São João da Ponte e de cidades vizinhas. 

 

No 21º (vigésimo primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 

08h30min,conforme ficou circunstanciado no aviso de chamamento público devidamente 

publicado nos órgãos oficiais do Município, foi declarada aberta a sessão objetivando o 

desfecho da Chamada Pública nº 001/2019. Neste momento reuniram-se na sede do Poder 

Executivo Municipal de São João da Ponte, localizada à Praça Olímpio Campos, nº 128, 

Centro, São João da Ponte/MG, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação Sra. 

Rafaela Rosana Pereira, a qual foi devidamente nomeada pela Portaria nº 003, de 07 de 

janeiro de 2019 e que coordenou todo o trabalho da presente sessão, sendo que todo o 

processo de avaliação foi efetuado pela Comissão de Avaliação e Julgamento, nomeada pelo 

Decreto N.º 021/2017 de 10 de julho de 2017, sendo composta por: Rafaela Rosana Pereira, 

Erivelto Gonçalves Cordeiro, Fausto Antônio Ferreira, Hudson Aparecido Almeida, 

Eucimary de Fátima Lima Maia Mendes e Airton Rodrigues dos Reis. 

A Presidente da Comissão de Licitação e Presidente da Comissão de Julgamento, levou ao 
conhecimento de todos que o processo foi devidamente autuado, assinado, numerado, 
protocolado e que o aviso de chamamento público foi publicado no site do Município de São 
João da Ponte e na Imprensa Oficial do Município, a saber: Associação Mineira dos Municípios 
(AMM) e não obstante foi publicado ainda no Quadro de Aviso localizado no Hall de entrada da 
Prefeitura. Diante disto acudiu ao chamamento a OSC: Sindicado Rural de São João da 
Ponte, CNPJ N.º 21.353.222/0001-68, representada pelo Sr. Antônio Edilson de Oliveira 
Nobre, inscrito no CPF sob o nº 369.112.326-00 e identidade M 1.152.603. 

Aberta a sessão deu início ao credenciamento da OSC presente, bem como dando 
recebimento dos envelopes contendo a Documentação e proposta, após constatado que os 
mesmos se encontravam lacrados, os quais foram rubricados por todos os presentes. 

Em ato contínuo passou-se então para a abertura do ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA da 
OSC, nos moldes do previsto no Edital de Licitação, passando a Comissão de Seleção a emitir 
seu julgamento referente a proposta apresentada. Houve a verificação e análise da proposta, 
bem como do seu Plano de Trabalho em anexo. Nesse momento houve a demonstração pelos 
membros da Comissão de Avaliação que não foi devidamente detalhado o Plano de Trabalho, 
faltando à indicação dos artistas que seriam os responsáveis pelas apresentações artísticas. O 
Presidente da OSC informou que existe uma negociação entre o Sindicato e empresários do 
meio artístico para possível apresentação de show de nível nacional e outros em nível regional 
e local, entretanto, continuou em sua justificativa, que somente poderia convalidar o acordo 
final no caso de ter certeza da realização do evento sob sua responsabilidade. Neste sentido 



 
   

 

 

 

foi consensual entre todos os julgadores presentes que a proposta tem sua correta validade e 
que seria efetuada a abertura do seu envelope documental, para que, se for habilitada terá um 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para reformular seu Plano de Trabalho completando todos os 
itens arguidos e necessários para a correta aceitação de sua proposta. Importante demonstrar 
que tal prerrogativa está prevista na Lei N.º 8.666/93 em seu art. 48, § 3º, incluída pela Lei N.º 
9.648/98, bem como o Item 5 subitem 5.7 e 5.9 do edital de Chamamento. Considerando que 
os artistas sugeridos como prováveis a se apresentarem na festa, convalidado sua proposta 
atendem a demanda municipal e não se apresentaram outras OSC’s interessadas, julgar seus 
documentos nesta oportunidade passa a ser um ato importante a fim de não inviabilizar a 
realização do evento, uma vez que o prazo para reformulação de sua proposta somente será 
concedido caso a OSC seja habilitada. Em tempo, fica demonstrado que no item 21 da 
proposta houve um erro material em citar a banda Milionário e José Rico, que já não se 
encontra mais em atividade, ficando retirada da proposta. 

Diante de tal decisão foi dado início a abertura do ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO DA 
OSC, conforme exigência do Edital. Quando da análise da documentação verificou-se que 
todos os documentos exigidos no item 3 (DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PARCERIA) do 
edital, foram devidamente apresentados e que as cópias foram apresentadas em conjunto com 
seus originais, bem como as certidões emitidas vias internet foram devidamente conferidas 
sendo verificadas sua veracidade na presente data. Entretanto, a certidão de débitos perante a 
Fazenda Federal e com a Previdência Social encontrava-se vencida, utilizando-se as 
prerrogativas legais e o previsto no item 5.9 do edital, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias 
para que a OSC apresente a certidão com sua validade. Neste sentido Houve a decisão 
unânime de que o Sindicato Rural de São João da Ponte foi devidamente habilitado (desde que 
apresente a nova certidão no referido prazo) a celebrar o pacto com o Município. Ficando 
desde já notificado a num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis apresentar sua Proposta/Plano 
de Trabalho devidamente reformulados com as questões apresentadas pela Comissão de 
Seleção, data a partir da qual que se não forem apresentados, será considerada 
desclassificada e ainda sujeita as possíveis sanções legais. 

O representante da OSC foi arguida quanto ao resultado deste processo e nada teve a 

declarar. 

 

Nada mais havendo a ser consignado na presente ata, e uma vez constatado que foram 

cumpridos todos os ditames das Leis 13.019 e 8.666/93, foi encerrada a reunião, e a 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinou que fosse digitada a presente 

ata e depois de lida e achada de acordo que seja assinada por todos. Determinou ainda que 

após o feito, que os autos objeto da presente Chamada Pública sejam enviados à Procuradoria 

Geral do Município para o devido Parecer Jurídico Final e após o feito que o processo seja 

enviado à Autoridade Competente, para exarar o Despacho que julgar conveniente, em 

atendimento aos preceitos legais instituídos pela Lei Federal de Licitações n°: 8.666/93. 

 

Prefeitura Municipal de São João da Ponte (MG), 21 de março de 2019.  

 

 

Rafaela Rosana Pereira 

Presidente da Comissão de Licitação e Comissão de Avaliação e Julgamento 

 

 



 
   

 

 

 

 

____________________________________ 

ERIVELTO GONÇALVES CORDEIRO 

 

 

 

___________________________________ 

FAUSTO ANTÔNIO FERREIRA 

 

_____________________________________ 

HUDSON APARECIDO ALMEIDA  

 

 

 

EUCIMARY DE FÁTIMA LIMA MAIA 

MENDES 

  

 

____________________________________ 

ANTÔNIO EDILSON DE OLIVEIRA NOBRE 

SINDICATO RURAL DE SÃO JOÃO DA PONTE 

 

___________________________________ 

AIRTON RODRIGUES DOS REIS 

 


