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ATA DE REUNIÃO 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2023 reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitações para averiguação das 
documentações apresentadas pelos interessados em montar 
barracas, durante a festa de comemoração do 30º aniversário da 
cidade de Bandeira do Sul, no período de 03 a 05 de março de 2023 
no Parque de Eventos “Luiz Nogueira Fonseca”. Apresentaram 
envelope de documentações dos espaços destinados a locação 
para aos 16 (dezesseis)  espaços destinados a locação para às 
festividades festividades de pessoas físicas e jurídicas residentes 
ou com sede no Município de Bandeira do Sul.-MG ZILMA 
BARBOSA MORAES-MEI, inscrito no CNPJ nº 31.080.144/0001-29 
e CPF nº 989.257.256-49; GUILHERME RODRIGUES FERREIRA, 
inscrito no CPF nº 019.767.866-14; ALDREY DOS SANTOS inscrito 
no CPF nº 066.526.356-23; LUCAS FURTADO ROSA inscrito no 
CPF nº 077.357.806-48; BRUNA COROLINA MORAES DAS 
CHAGAS-MEI inscrito no CNPJ nº 44.742.514/0001-98 e no CPF nº 
110.876.076-71; CRODUALDO FRANCO DE SOUZA, inscrito no 
CPF nº 052.309.116-89; FÁBIO PAULO DOS REIS, inscrito no CPF 
nº 224.992.558-54; APARECIDA FÁTIMA DA COSTA inscrita no 
CPF nº 989.282.606-04; JESUS OLIMPIO DOS REIS, inscrito no 
CPF nº 532.339.486-20; VANDERLEI DE SOUZA ROMUALDO, 
inscrito no CPF nº 095.182.556-95; BARTOLOMEU PEREIRA, 
inscrito no CPF nº 271.902.776-68; MARIA DO CARMO OLIVEIRA 
BOTELHO - ME, inscrito no CNPJ nº 36.186.714/0001-83. Os 
espaços para pessoas jurídicas com sede em outros municípios na 
seguinte forma: 08 (oito) espaços destinados a barracas de 
produtos (bebidas e produtos alimentícios), sedo que apresentaram 
documentações os seguintes: CAMILA LUCIANA VICTOR-MEI, 
incrita no CNPJ nº 46.655.108/0001-13 e CPF nº 380.591.458-00; 
MARCELO DELGADO-MEI inscrito no CNPJ nº 41.974.381/0001-
97 e CPF nº 068.641.916-21; passa a seguir para os espaços de 03 
(três) lugares destinados a barracas com comercialização exclusiva 
de bebida “chop” apresenta documentações os seguinte: 
GONÇALVES CERVEJARIA ARTESANAL LTDA-EPP, insrita no 
CNPJ nº 21.440.046/0001-00; SANDRA DE OLIVEIRA MATOS-ME, 
inscrita no CNPJ nº 27.194.792/0001-39. Registra-se nesta Ata que 
a Comissão não fará os soteios previstos no Edital de Chamada 
Pública, uma vez que, os espaços disponibilizados pelo Município 
não ultrapassou o limite estabelecido, para os 16 (dezesseis) 
espaços destinados à pessoas físicas e jurídicas residentes ou com 
sede no Município de Bandeira do Sul.-MG teve o número de 12 
(doze) interessados, os espaços de 08 (oito) para pessoas jurídicas 
com sede em outros municípios  o número de 02 (dois) interessados 
e para os 03 (três) espaços destinados  a barracas com 
comercialização exclusiva de bebida “chop”, o número de 02 (dois) 
inscritos,  diante dos fatos aqui relacionados, registra-se não haver 
necessidade de sorteio entre os inscritos para ocuparem os espaços 
disponibilizados.      
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