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Contratacilo de Empresa especializada nara o fornecimento de Prestacão de Servíeos para realizacifo do 
Carnaval de rua de 2015. com Locuciio . Sonorizaçj}o . Palco . Shows de Bandas de renome regional 
acompanhadas de Carta de Exclusividade dos artistas devidamtJ11te datadas e autenticadas em 
Cartórig emitida uelos empresários dos artístas a serem contratados. 

--------Fio ali da de-------------------------------------------------------------------------------
Realizacão dos festejos do Carnaval de rua durante os dias J3;14:15:J6 e 17 de Fevereiro de 2015. . 

---V alo r Estimado------
R$ 78.000,00 

/' 
~----------------------------

-------------------Setor de Serviço------------------------
Secretaria Municipal de Serviços Cultura e Lazer. 

--------Recursos Orçamentários-----------------------------------------------------------------

Órgãos, Unidades, Funcionais Programáticas e Categorias Econômicas 
ii:iii:Oôil~;i9)$:0;t:ü%g;õ!)1,9;;3~]lil~fii 
"'--~-----·- ~---" -· --~----· . - ··-· ~-··--"· " ------~ -.., 

Data .................. . 13/0112015 

.Carimbo e Assinatura: ador 
CMQ 061 241/0·1 

CPF: 635.563.40& 15 

Informada a Existência de Recursos Orçamentários, Autorizo a Licitação. Aute-Se. 

Município de Mindilri- MG, em 13 de Janeiro de 2015. 

..---,(# 4:/./ l ri· 
osé Ronaldo da Silva 
Municipal de Minduri- M 

clf[,/,/ .I/. 
/Cl 7é'T.Ronaldo da SilVo 

Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

lO: M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vassa" -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 
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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, consulta-me a Equipe de Apoio do Pregão e Comissão Pennanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Minduri ~ MG, se a minuta do instrumento convocatório relativo ao Processo de 

,-.. \icitação de n° 002/2015 na modalidade de Pregão Presencial , que o governo municipal de Minduri - MG 
" p}etende instaurar para a Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Prestação de 

Servicos para realização do Carnaval de rua de 2015, com Locução, Sonorização, Palco, Shows 
de Bandas de renome regional acompanhadas de Carta de Exclusividade dos artistas devidamente 
datadas e autenticadas em Cartório. emitida pelos empresários dos artistas a serem 
contratados,confonne anexos que são parte integrante deste Pregão. relacionado no Formulário de Propostas 
do Pregão Presencial n° 002/2015 que são parte integrante do edital, está em condições de ser aprovada. 

O Assessor J~rídico do M~nicipio de Minduri - MG , acompanhou a Min~ta a ser examinada do 
respectivo Processo Licitatório n' 00212015. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 

FUNDAMENTOS 

"'"' O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso li, alínea 
' ·'a" do artigo 23 da Lei 8.666193 e regida pela Lei 10.52012002, isto é, definem como Modalidade para 

a Licitação o Pregão Presenciai.Estã portanto, correta a modalidade escolhida. 

Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende ás finalidades a que se propõe, cumprindo às 
exigências do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL para j~lgamento, considerando o objeto em Licitação. 

A documentação solicitada aos participantes estã plenamente a~torizada pela 
legislação regedora da matéria. No caso em estudo, por se tratar da modalidade escolhida , foi 
simplificada a documentação conforme previsto no § 1' do art 32 do Estatuto das licitações sendo no 
entanto necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis especificas. 

r 
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Como instrumento contratual está definido o Contrato , Ordens de Compra ou e 
Prestação de Serviços perfeitamente autorizada pelo art 62, "caput" da lei já citada. 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 
8.666/93 e regida pela Lei 1 0.520/2002. 

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório , o 
<)rocesso n• 00212015, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela deste serviço 

em todas as páginas do documento examinado. 

Lembramos que, conforme previsto na Lei 10.520 de 17/07/2002, o prazo mínimo 
será e 08 ( Oito) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das propostas , 
que deverá ser respeitado, considerando-se a modalidade e o tipo de Licitação adolado. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação previsla art 22 § 
3° por se tratar de Licitação na Modalidade Pregão Presencial. 

Este é o meu parecer. 

Minduri- MG , 13 de Janeiro de 2015 

rigo Ema! 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OAB MG 105711 

r 
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Publicação de Edital de Pregão 002/2015 

Processo n" 002/2015 
Modalidade Pmão Presencial n" 002/2015 
Data da Abertura 22/01/2015 
Horário limite para a entrega dos Envelopes : 13:45 Horas 
Horário limite para a abertura dos Envelopes: 14:00 Horas 

A Equipe de Apoio e Comissão de Licitação do Município de Minduri, Estado de Minas Gerais ,no uso 
de suas atribuições legais , torna- se público para conhecimento de todos os interessados no ramo pertinente , que fará realizar a 
Licitação na Modalidade de .Pregão Presencial , julgamento e classificação do tipo Menor Preço Total Global para todos os 
eventos contidos no modelo anexo do Formulário de Proposta constante neste Edital e condições de pagamento, regida pela 

r-'~i Federal de n° 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

' 
1 - Do recebimento/abertura - O recebimento e a aberttrra dos Envelopes contendo a Documentação e as Propostas 
será realizada em Sessão Pública, na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri I MG, sita a Rua Penha, n° 99 
-Bairro Vila Vassalo- Cep. 37.447-000- Município de Minduri- MG sendo até as 13:45 horas do dia 22/01/2015 
para recebimento dos envelopes de documentação e proposta e as 14:00 horas do dia 22/01/2015 para a abertura dos 
envelopes e será recebida pela Equipe de Apoio , Comissão de Licitação , Pregoeiro e Assessoria Juridica do Município 
de Minduri.- MG. 

2 - Do Objeto - Este Procedimento Licitatório visa a Contratacão de Empresa especializada para o 
Jórnecimento de Prestação de Servicos para .realizaciio do Carnaval de rua de 2015. com Locucão, 
Sonorização . Palco . Shows de Bandas de .renome regional acompllilhadas de Carta de Exclusividade 
dos artistas devidamente datadas e autenticadas em Cartório. emitida pelos emoresáríos dos IU'tistas a 
serem contratados. 

3 - Do Edital - Eventuais interessados em participar deste certame e que estejam cadastrados no ramo pertinente , 
deverão manifestar seu interesse com antecedência rrúnima de 24 horas antes do recebimento dos envelopes e abertura 

.~das propostas , o Edital e seus Anexos deverão ser adquiridos no endereço acima já mencionado , sem nenhuma 
·despesa ao participante e deverá ser retirado junto a Equipe de Apoio ,Comissão de Licitação do Município de 
Minduri- MG, maiores informações e esclarecimentos gerais sobre este Edital, ligar para o telefone (35) 3326 1219, 
no horário das 8:00 as 11:00 e de 12:00 às 17:00 horas, de 2a às 6a feira- Setor de Licitações. 

Mioduri- MG, l3 de janeiro de 2015 

José Mauricio Landim 

D'~~:. 
Assessor Jurídico do Municipio de Minduri- MG 

OAB!MG 105711 
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PROCESSO LICITA TÓRIO N" 002/2015 

EDITAL DE PREGÃO N" 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N" 002/2015 

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, designado por ato próprio do Executivo Municipal 
de M!nduri- MG , através do Decreto n° 1174/2015,comunica aos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, autorizada nos autos do Processo Licitatório n.0 

002/2015, adotando o critério de menor preço global para Contrataciio de Empresa especializada vara o 
fornecimento de Prestacilo de Servioos para. realização do Cari111val de rua de 2015. com Locuclio, 
Sonorização . Palco . Shows de Bandas de renome regional acompanhadas de Carta de Exclusividade 
dos artistas devidamente datadas e autenticadas em Cartório. emitida pelos empresários dos artistas a 
serem contratados . cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se darã no dia 22 de 
janeiro de 2015, às 13:45 horas e abertura dos envelopes serã as 14:00 horas , na Sala de Licitações 
.~~ta Prefeitura de Minduri - MG , situada a Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo (Edifício sede da 
r-.efeitura), em Mínduri!MG. A licitação obedecerá às condições estatuídas neste Edital e será regida pela 
Lei Federal de n° 10.520!2002 e subsidiariamente pela Lei Federal de n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 

1-DOOBJETO 

A presente licitação tem por objeto principal a contratação de empresa artística para realização dos Festejos 
do Carnaval de Rua da Cidade de Minduri_MG a realizar-se nos dias 13,14,15;16 e 17 de Fevereiro de 
2015. 

li- DOS QUANTITATIVOS 

2.1. As especificações do objeto, constam dos anexos que são partes integrantes deste Edital. 

ID- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
V' 

3 .1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

3.2. Não poderão participar desta licitação. empresas que se enquadrarem em uma ou mais das 
seguintes situações: 

a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal; 

b) estejam sob regime de concordata ou falência; 

3.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 
pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

~I 
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3.3. Poderão participar as empresas interessadas que estiverem cadastradas ou não no Sistema 
de Cadastramento de Fornecedores - CRC da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, sendo 
que sua regularidade será confirmada por meio de consulta "ON-LINE", no momento 
oportuno da licitação, se porventura a empresa estiver cadastrada. 

3.4. As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram 
cadastradas no CRC da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, deverão apresentar os 
documentos relacionados no item 7.1 do edital, observando-se os respectivos prazos de 
validade. Já aquelas cadastradas no CRC, além da consulta prevista no item 2.3, ficam 
obrigadas a apresentar o(s) documento(s) relacionado(s) na(s) alinea(s) "d" do item 8.1. e "a" 
do item 8.3 . 

./r-'\ 

.>.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio de cartório 
competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que 
acompanhada do original para conferência e autenticação pela Divisão de Licitação ou pelo 
Pregoeiro ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio. 

3.6. O representante legal deverá apresentar-se ao pregoeiro, na data, hora e local estipulados 
neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos: 
a) Procuração Específica 
b) Envelope n'l -Proposta de Preços e Especificações Técnicas, se for o caso. 
c) Envelope n'2 - Documentos Habilitatórios 

IV- DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

'"'.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder 
pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente. 

4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, com 
finna reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas 
e lances de preços, e praticar todos os demais atos p · neutes ao certame, em nome do 
proponente. 
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4.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, com f"rrma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social e suas alterações devidamente 
autenticadas em cartório, registro de firma individual, no qual sejam expressos os poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IV. 

V - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
IIABILITAÇÃO 

'"·1. A rennião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e 
documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo 
com o que reza a Lei Federal de n°!0.520/2002 e subsidiariamente Lei Federal no 8.666/93 e 
suas alterações e em conformidade com este edital e seus anexos. 

5.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo do presente edital, antes do inicio da 
sessão, o interessado ou seu representante legal deverá credenciar -se junto ao pregoeiro . 

5.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados entregarão ao pregoeiro, em envelopes 
separados, a proposta de preços e especificações técnicas, se for o caso (ENVELOPE No I) e a 
documentação de habilitação (ENVELOPE No 2), momento em que dar-se-á inicio à fase de 
classificação com a abertura do ENVELOPE N' I. 

5.4. Após o pregoeiro declarar a abertura da sessão, não ma1s serão admitidos novos 
rfroponentes. 

5.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação fechados 
e lacrados, das licitantes participantes e não vencedoras do certame, desde que não tenham 
sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda 
após o julgamento dos mesmos. 

5.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, 
desde que não cause dóvida quanto a seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo 
não será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 
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VI- DAS PROPOSTAS (Envelope 1) 

6.1. As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na frente os seguintes dizeres: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI MG 
PREGÃO PRESENCIAL DE No 002/2015 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 002/2015 
ENVELOPE "I" - PROPOSTA DE PREÇOS 

6.2. As propostas, em envelope fechado, deverão ser digitadas, datilografadas ou impressas 
('m formulário contínuo da empresa, ou na forma do modelo de proposta fornecido pela 

t'refeitura Muuicipal de Minduri-MG, redigidas em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas por quem de direito 
estando incluidas todas as despesas com fretes, impostos, embalagens, seguros e outras 
porventura existente. 

6.3. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 80 ( oitenta) dias corridos a 
contar da data prevista para a abertura das propostas; 

6.4. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas 
cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso 
de erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso 
de erro para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 

'J.5. Solicita-se que os interessados façam constar em suas propostas a indicação da conta 
bancária (banco, agência e número da conta), bem como endereço eletrônico e o nome dos 
responsáveis, para fms de contatos futuros. 

VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 

a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 

b) apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, assiro considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação 
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado; 
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c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero; 

( d) apresentarem proposta alternativa 

7.2. Serão proclamados, pelo pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de 
menor preço global , dermido no objeto deste edital e seus anexos, e em seguida, as propostas 
com preços até 10% superiores àquele, ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas, conforme 
disposto no art. 8, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão; 

7.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a 

('pclamação do vencedor; 

7.4. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor; 

7.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

7.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

7.7. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no 
t~jeto deste edital, exclusivamente pelo critério de Menor Preço global. 

7.8. Em seguida o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

7.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver 
formulado, das condições habilitatórias: 

a)com base no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - CRC e documentação 
complementar exigida no edital; ou 

b) no caso dos não cadastrados, da documentação exigida no edital. 

\ 
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7.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste edital efetuada por item ou por lote. 

7.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 
convocatório, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital; 

7.12. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 
preço; 

,.~(.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, grupo de apoio e os proponentes 
presentes; 

7.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 

7.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta especifica, prevalecerão as da proposta; 

7.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e 
seus anexos; 

7.17. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, não havendo lances, o desempate se 
fará por sorteio; 

c\ 

7.18. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação; 

7.19. Caso exista algnm fato que impeça a participação de alguma licitante, ou a mesma tenha 
sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, esta será 
desclassificada do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis; 

7.20. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para tal, e assim 
sucessivamente, sem pn;juízo da aplicação das sanções cabíveis; 
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7.21. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será apl.íê2ldli 
a regra estabelecida no snbitem anterior. 

VID- DA HABILITAÇÃO (Envelope 2) 

Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar envelope 
lacrado contendo na frente os seguintes dizeres: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI MG 
PREGÃO PRESENCIAL DE No 002/2015 
~OCESSO LICITATORIO n• 002/2015. 
ENVELOPE "2" -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

a)Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b )Ato Coustitutivo e Estatuto em vigor, devidan1ente registrados, em se tratando de 
sociedades por ações, acompanhado de documento indicando a eleição de seus atuais 
administradores; 

c) Contrato Social com suas alterações posteriores devidamente autenticadas em cartório e 
respectiva inscrição na Junta Comercial do Estado, ou no Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas no caso de sociedades por cotas, acompanhado de prova de diretoria em exercício; ,, 

· J) declaração em atendimento ao íociso V do Art. 27, da Lei Federal de n• 8.666/93 acrescido 
pela Lei Federal de n• 9.854/99, conforme modelo apresentado no "Modelo nos anexos"; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

J) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais); 

g) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, esta do local da sede 
solicitante; 

h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito - CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-lNSS; 

~' 
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i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS: 
Certidão de Regularidade de Situação- CRS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

J) Certidão negativa quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; 

K) Certidão Negativa de Emprego de Menores. 

L)- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

M)- Carta de Exclusividade com os Artistas e Xerocópia do CPF e Identidade dos empresários 
r'ttenticadas em cartório e com reconhecimento de firma. 

IX- DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

9.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 

9.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na 
forma da legislação vigente, devendo ser entregue diretamente ao pregoeiro. 

9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 

-~~-2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
.mplicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

9.3. Dos atos do pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da 
intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das 
suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) 
dias úteis. 

9.4. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.6. Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, 
à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva antes da 
homologação do procedimento. e_-· , 
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9.7. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo 
desta Prefeitura, observado o disciplinamento do item 8.3. 

9.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitações e 
Acompanhamento de Contratos da Prefeitura Municipal de Minduri-MG. 

X- DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo pregoeiro no final da 
sessão e registrada em ata. 

-'""[-DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo Prefeito 
Municipal, após recebimento do processo concluido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

XII- DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.1. O licitante ao qual for adjudicado o objeto do certame será convocado para assinar o 
instrumento contratual no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme minuta anexa, parte 
integrante deste Edital. 

XIII- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária: consignada na proposta orçamentária do 

exercício de 2015, na rubrica: ~.-~Q:9QJ~~,~~~º_!0;~~9Wi~~~J9ºª~~: 
~, 

..:IV- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1 . A prestação de serviços será direcionada pela Comissão da Festa e Gabinete do Prefeito. 

XV- DO PAGAMENTO 

15 .L O pagamento será realizado em 03 ( três ) parcelas 1gua1s mensais , mediante 
apresentação de documentação fiscal. 

15.2. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e mu1tas que eventualmente 
vierem a ser aplicadas. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de 
alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, 
deverá apresentar junto com a fatura, cópia do cs r~spectivo. 
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15.3. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para 
liberação do pagamento. 

15.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados. 

XVI- DAS PENALIDADES 

16.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 
Contratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do contrato, sem pr~uízo das 
demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei Federal de n' 8.666/93, 
que será aplicada na forma seguinte: 

"'·atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 
o) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por 
parte da Administração. 

16.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
Prefeitura Municipal de Mioduti-MG poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civiL as 
seguintes sanções. 

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessàrias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração 
da Prefeitura Municipal de Mioduri-MG. 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor 
.~timado do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Minduri-MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determioantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor fmanceiro da Prefeitura 
Municipal de Minduri - MG,dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva 
notificação; 

'\ 
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16.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião 
pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri-MG. 

XVII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17 .1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste edital e seus 
anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
17 .2. Não será admitida a sub-contratação pela licitante vencedora na execução do objeto deste Edital. 
17.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, 
ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 
17 .4. O Pregoeiro poderá, no interesse da Prefeihlfa Municipal de Minduri- MG, relevar omissões puramente 
fonnais nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo da licitação. 
17.5. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pela Prefeitura Municipal de Minduri-

7"\G, nos casos de força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a licitante 
~~ncedora. 

PROPOSTA COMERCIAL 

17.6. A inadimplência no fornecimento poderá provocar o cancelamento da Licitação e providências 
administrativas e judiciais. 
17.7. A Prefeitura Municipal de Minduri-MG reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente 
licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante 
provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei Federal de U0 8.666/93, não cabendo às licitantes o 
direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. 
17 .8. A Prefeitura Municipal de Minduri-MG reserva-se o direito de firmar e/ou gravar as sessões e utilizar 
este meio como prova. 
17.9. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que possam surgir em decorrência da interpretação deste Edital, desde 
que argüidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início da Sessão de julgamento, no endereço: 
Rua Penha, U0 99, Bairro Vila Vassalo, Departamento de Licitações e Contratos, , ou pelo telefone (Oxx35) 
3326.1219 no horário de 08:00 às 11:00 e de 12:00 às 17:00 h. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos 

/""elo pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei Federal de n° 10.520/2002e, subsidiariamente Lei Federal de 
u0 8.666/93 e suas alterações. 
17.10. É competente o foro do Municfpio de Cruzilia_MG para dirimir quaisquer litígios ortundos da 
presente licitação. 

Minduri- MG,z•óde zors 

José Mauricio Landim 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 002/2015. 

EDITAL DE PREGÃO No 002/2015. 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL No 002/2015. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I. DO OBJETO: 

Contratação de empresa artística para realização dos festejos do Carnaval de Rua de 
Minduri- MG a realizar·se nos dias 13;14.15;]6 e 17 de JiJvereÍro de 2015. 

2. DAJUSTIFICATIVA: 

2.1 O Municipio visa a realização deste evento para animar os festejos do Carnaval 
de rua da cidade de Minduri- MG em 2015. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

'~ O 1 Palco de medindo 1 O x 8 m. 
O 1 equipamentos de som e iluminação de Palco 
O 1 equipamentos de iluminação 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PALCO: 

APRESENTAR NO MÍNIMO: 
16 Caixas line array- médio e agudo no fly. 
16 Caixas sub 18"- 2xl8" cada. 
02 amplificadores 5.000W digital. 
02 amplificadores 3.000W digital 
02 amplificadores 2.000W digital 
02 mesas digitais 48 cauais P.M.5D. (exigidas pelos artistas) 
60 refletores par- foco 5, foco 1, foco 2. 
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08 elipsidal 
04 mini bruts 
04 strooos 3.000W 
12 moovings 575 
04 máqtrinas de fumaça 
01 mesa perola avolt 
01 Locução para cada dia do evento. 
1.000 cartazes promocionais coloridos- 04 cores 
Divulgação do evento 

DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

0xta Feita 13/0212015 

Som mecânico com músicas nlimo carnavalescas variadas. 

Babado 1410212015 

01 Show Banda de Projeção Nível Regional , ( UO BAHIA ) ritino { Músicas variadas , Pagote, Axé music ) com carta de 

Exclusividade ou Procuração com firma reconhecida em Cartório sendo que na carta de Exclusividade da banda deverá estar 

mencionado data e local da apresentação , não podendo a mesma banda acima citada apresentar em duas ou mais cidades 

diferentes no mesmo horário constante neste Edital. 

Domine/o 15!02!2015 

01 Show Banda de Projeção Nível Regional , ( UÓ BAHIA ) n'timo ( Músicas variadas , Pagode , AA.é music ) com carta de 

Exclusividade ou Procuração com firma reconhecida em cartório sendo que na carta de Exclusividade da banda deverá es-tar 

mencionado data e local da apresentação , não podendo a mesma banda acima citada apresentar em duas ou mais cidades 

diferentes no mesmo horário constante neste Edital. 

"--.. · 'agunda Feira 16102/2015 

01 Show Banda de Projeção Nfvel Regional , ( CUMAX ) nlimo ( Músicas variadas , Axé music) com carta de Exclusividade ou 

Procuração com firma reconhecida em cartório sendo que na carta de Exclusividade da banda deverá estar mencionado data e 

local da apresentação , não podendo a mesma banda acima citada apresentar em duas ou mais cidades diferentes no mesmo 

horário constante neste Edital. 

!!!!.f!!_f_.f!f!B 1110212015 

Som mecânico com músicas rítimo carnavalescas variadas. 

OBS Importante ao Licilante: O nome dos Artistas I Bandas preferencialmente acima indk::ados ê para mera indicação de qualidade e o licitante 

neste qulsilo deverá apresentar a Carta de Exclusividade para o Show. 
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Divulgação com 1.000 Cartazes ,Sonorização de Palco , Transporte , Iluminação de Palco 

, Hospedagem Camarim , Alimentação e Seguranças e demais encargos que se fizerem 

necessários para o fiel cumprimento e realização do evento , será por conta da Empresa 

vencedora e contratada. 

"'· 

PAGAMENTO PARCELADO EM 03 (três) PARCELAS. 

Transporte, alimentação, lanches, hospedagens de músicos, artistas, 
técnicos, funcionários e demais encargos serão de responsabilidade do 
Licitante vencedora da proposta deste edital. 

DETALHES NA MINUTA DO CONTRATO. 

ATENÇÃO: O Licitante vencedor deverá apresentar toda estrutura de acordo com as 
exigências do CORPO DE BOMBEIROS, a saber: Conforme Normas Exigidas. 

\ 

Minduri- MG, 1/iro-~e 2015 

José Mauricio Landim 
Pregoriro 

~~ \\.' 
~ .. '!',~. ('Ematné G~ 

Assessor Jurídico do Muuicipio de Minduri ~ MG 

OAB/MG 105711 
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PROCESSO LICITA TÓRIO N" 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO N" 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N" 002/2015 

ANEXOU 

(Papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO 

A empresa , CNPJ n" 
------------~~------~ ---------

' sediada ,------c--~-~---:---,
-;dec--;l-ar_a,_s_o'"""b_as_p_ena __ s_d7a-;-lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no Processo Licitatório n" 002/2015 e PREGÃO PRESENCIAL de n" 002/2015 
junto a Prefeitura Municipal de Minduri-MG, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Local de data, 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL No 002/2015 

ANEXOIII 

CREDENCIAMENTO 

/~través da presente, credenciamos o( a) Sr.( a) ............ , portador( a) da Cédula de Identidade no 
. · CPF b o ·-" . d L" .t - . sta d I ...................... e so n ............................ , a P=uclpar a ICI açao m ura a pe a 

Prefeitura Municipal Minduri-MG , na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de no 
002/2015, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
................................................................................• , bem como formular propostas, lances 
verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame . 

............... , em .... de ......... de 2015. 

Diretor ou Representante legal 

. 326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone~.?S) ~erais _ CNPJ: 17.954.04110001-10 
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PROCESSO LI CITATÓRIO N" 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO N" 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N" 002/2015 

ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DA CARTA CONTRATO DE EMPRESA PARA REAliZAÇÃO DAS 
FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DE MINDURI-MG. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI, por meio da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, 
inscrito no CNPJ sob o n.• 17.954.041/0001-10, com sede Rna Penha, n" 99, Bairro Vila 

n Vassalo na cidade de Minduri Estado de Minas Gerais e a EMPRESA-----------, ' 
----,portadora do CNPJ/MF n.•-------------------------, com sede na Rua-------------------------
-- n" --------- Bairro--------------------- na cidade de ---------------- Estado de ----------------' ' ' . 
doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, representada, a primeira pelo 
seu Prefeito Municipal o Senhor JOSÉ RONALDO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário , residente e domiciliado na Rua---------------------, n"-----, Bairro----------, na 
cidade de Mindur~ Estado de Minas Gerais, portador do CPF n• ------------------------, 
resolvem celebrar o presente CONTRA TO, autorizado nos autos do Processo Li citatório n." 
002/2015, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, em conformidade 
com as disposições da Lei Federal de n" 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal de 
n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, mais as seguintes cláusulas e condi1-'iies: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços artísticos para realização dos Festejos 

.~. do Carnaval de Rua da. Cidade de Minduri MG a realizar-se nos dias 13,14,15.' 16 e 17 de 
rer:ereiro de 2015 , na Praça 12 de Dezembro , na Avenida Getúlio Vargas , com a seguinte 
programação:-----------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO 
A despesa com o presente contrato correrá a conta da Dotação Orçamentária Consignada na 
proposta orçamentária do exercício 2015, na rubrica ~-!~\ill'J~.ilf~;jítif]iiil;il;_fi~~!i.~I!J 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente Contrato é celebrado mediante licitação na modalidade pregão, conforme o 
estabelecido na Lei 10.520/2002, c/c a Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993 e autorizado nos 
autos administrativos Processo de Licitação n" 002/2015 e Pregão Presencial de n" 
002/2015. 
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CLÁUSULA QUARTA- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O objeto deste contrato será executado fielmente pela empresa contratada vertce!lõrif' 
certame , de acordo com todas as exigências contidas neste processo licitatório. 

CLÁUSULA QUINTA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Dá-se a este contrato o valor de R$ ................... (. ................................................. ), fixo e 
irreajustável, conforme Mapa de Apuração. 

§ 1'. O pagamento do objeto constante na cláusula primeira será efetuado em três parcelas 
iguais mensais no valor total global a importância de R$--------------------(-----------------------
-----)contra apresenta da Nota Fiscal: sendo o valor das parcelas conforme segue: 

1' Parcela R$--------------- 35% dia 12/02/2015. 
2' Parcela R$-------------- 35 %dia 12/03/2015. 
3' Parcela R$-------------- 30% dia 14/04/2015. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO 
Este contrato vigorará pelo prazo de ---------de-----------de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, 
podendo entretanto ser aditado nas formalidades legais. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Os serviços serão direcionados pelo Gabinete do Prefeito e Comissão Organizadora das 
festividades, sendo de responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas da presente 
contratação, inclusive fretes, encargos sociais e trabalhistas, viagens, hospedagem, enfeites 
estadia, alimentação, lanches, Seguranças , ficando sob a responsabilidade do MUNICÍPIO 

·'\ apenas as despesas com limpeza implementação do local, iluminação, fiscalização , 
pagamento ao ECAD caso incidir. 

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 
Cabe ao MUNICÍPIO, através de um representante nomeado pelo Gabinete do Prefeito e 
Comissão Organizadora, exercer a fiscalização da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA NONA- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
I- É de inteira responsabilidade do CONTRATADO a prestação dos serviços nas formalidades 
exigidas na Licitação e neste instrumento. 
li- O CONTRATADO deverá atender ao especificado no Anexo li, que é parte integrante do 
Edital. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENAliDADES 
I. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento a 
Prefeitura Municipal de Minduri -MG poderá, garantida a prévia defesa da contratada no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 
seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, quando o contratado deixar de atender determinações necessárias a 
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega e a prestação dos serviços a critério 
da administração da Prefeitura Muuícipal de Minduri-MG; 
b) multa compensatória no percentoal de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor 
estimado do contrato; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

"· Prefeitura Muuícipal de Minduri-MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso dos shows. 
Será Toledo atraso de no máximo 40 (quarenta) minutos. 
f) mu1ta de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, caso seja substituído 
quaisquer shows sem expressa anuência do Município. 
g) multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, caso o contratante 
desista da prestação de serviços sem prévia e por escrito justificativa acatada pelo Muuícípio. 
11- O valor da mu1ta aplicada deverá ser recolhido no setor fmanceiro da Prefeitura Municipal 
de Minduri-MG, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação. 
III- Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 
por ocasião do pagamento efetoado pela Prefeitura Muuícipal de Minduri-MG. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
9 .1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da Contratada, infringindo ao Art. 
78, da Lei Federal de n• 8.666/93, enseja sua rescisão por parte da Contratante, assegurados 
todos os direitos previstos em Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO 
10.1. O presente Contrato será publicado, em extrato, conforme determina o Parágrafo Único, 
do artigo 61, da Lei Federal de n.• 8.666/93. 

i 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • municipio@mlnduri.mg.gov.br 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, com renúncia expressa a outros, por 
mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. Por 
estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, das 
quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença das testemunhas abaixo. 

M. duri, Mq,jle_70)5 .. 
___......,,... r /ih/~ ~-Jff

osé Ronaldo da Silva 
Pre to Municipal de Minduri - MG 

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

CPfn•: 

CPFn": 
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PROCESSO LICITA TÓRIO N" 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO N• 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N• 002/2015 

ANEXO V 

ANEXO - Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei Federal de n• 8.666/93 e 
alterações". 

DECLARAÇÃO 
r'\ -

Ref.: PREGAO PRESENCIAL DE N• 002/2015. 

(- \ ,, '. 

...................................................................................... , inscrito no CNPJ n• 

............................................... ,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.................................................................................... ,portador(a) da Carteira de Identidade n• 

................................... , e do CPF n• ------------········ 
DECLARA, para ftns do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei Federal de n• 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo 
Decreto n• 4.358, de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

(data) 

0 (~~~~~;;;;i~i~!~i~) .................................... . 
(Observação: em caso afrrmativo, assinalar a ressalva acima). 

( 
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FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

em as 14:00 horas Dotação: 

Nome I Razio Social : 
Endereço 

Cep: 

com suas alterações posteriores c as condições e 
o da Le isla íío Vigente sobre as licitações 

)em 
1 

Quant 
01 

Festa 
CARNAVAL DE 

RUA DA 
CIDADE DE; 

MINDURI·MG 
EM2015 

Valor Total de Todas Propostas 

ESPECIFICA ÃO 
Sexta Feira 13102/2015 

Som mecânico com músicas rítimo carnavalescas variadas. 

Sabado 14102!2015 

01 Show Banda de Projeção Nível Regional, ( UO BAHIA) ríUmo (MUsicas variadas, 

Pagote, Axé music ) com carta de Exclusividade ou Procuração com finna reconhecida 

em Cal1ório sendo que na Carta de Exclusividade da banda deverá estar mencionado 

data e local da apre59ntação , não podendo a mesma banda acima citada apresentar 

em duas ou mais cidades diferentes no mesmo horário constante neste Edilal. 

Domindo 15/02/2015 

01 Show Banda de Projeção Nível Regional , ( UÓ BAHIA ) ritimo (Músicas variadas , 

Pagode , Axé music) oom Carta de Exclusividade ou Procuração com firma reconhecida 

em Cartório sendo que na Carta de Exclusividade da banda deveré estar mencionado 

data e local da apresentação , não podendo a mesma banda acima citada apresentar 

em duas ou mais cidades diferentes no mesmo horário constante neste Edital 

Segunda Feira 1610212015 

01 Show Banda de Projeção Nfvel Regional , { CUMAX ) rítimo ( MUsicas variadas , 

Axé music } com Carta de Exclusividade ou Procuração com finna reconhecida em 

Cartório sendo que na Carta de Exclusividade da banda deveril estar menciOnado data e 

local da apresentação , não podendo a mesma banda acima citada apresentar em duas 

ou mais cidades diferentes no mesmo horillio constante neste Edital. 

Terça Feira 17!p212015 

Som mecânico com músicas ritimo carnavalescas variadas. 

OBS Importante ao Licilante: O nome dos Artistas/Bandas preferencialmente acima 

indicados é para mera indicação de qualidade e o Licitante neste quisito deverá 

apresentar a Carta de Exclusividade para cada Show. 

Divulgação com 1.000 Cartazes ,Sonorfzação de Palco, Transporte, pak:o Iluminação , 

Hospedagem Camarim , Alimentação e outros serviços encargos que se fizer necessário 

será por conta da Empresa vencedora oonlratada.. 

R$-

Prazo de Validade da Proposta: Condições de Pagamento ________ _ 

--'--'-- Carimbo e Assinatura : ----------
Tel: Empresa=----------~--- Email Empresa ________ _ 
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RECIBO DE EDITAL 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N' 002/2015 

PREGÃO PRESENCIAL DE N' 002/2015. 

Recebi da Equipe de Apoio do Pregão da Prefeitura Municipal de Minduri, Estado de Minas 
Gerais, o Edital do Processo de Licitação de n' 002/2015, na Modalidade Pregão Presencial de 
n' 002/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa Artística para o fornecimento e 
realização de prestação de serviços de Shows de bandas Regionais para os Festejos do 

"'• Carnaval de Rua da Cidade de Minduri MG a realizar-se nos dias 13, 14. 15; 16 e 17 de Jévereiro 
de2015. 

RECEBI:. _____ ~/--'/ _____ /2015. 

Assinatura: 
Endereço: 
CNPJ: 
Carimbo da Empresa: 

Rua Penha, 99- Vila Vassa one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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DECRETO N" 117412015 

DESIGNA PREGOEIRO, LEILOEIRO E EQUIPES DE APOIO DO 
MUNICI,PIO DE MINDURI 

O Prefeito Municipal de Minduri, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO O Interesse Público, a Conveniência Administrativa e 
a Lei Federal de n'. 10c520102, 

CONSIDERANDO O Principio Constitucional da Legalidade; 

RESOLVE: 

Art. 1'. Designar o Senhor JOSÉ MAURICIO LANDIM, 
Servidor efeito do quadro de funcionários para atuar como Pregoeiro e Leiloeiro 
do Municipio de Minduri, neste exercício de 2015. 

Art. 2" - Designar 02 (dois) membros e 01 (um) 
suplente, · abaixas relacionados, servidores erfetivos do Município de Minduri, 
para comporem a equipe de apoio, a saber: 

Equipe de Apoio Pregão: 

-LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA 
· - LUCAS LOPES MAGALHÃES 

•' 
SUPLENTE: 

-JOÃO DI MAS LOPES 

Equipe dé Apoio Leilão: 

JOSÉ GERALDO DE ANDRADE 
LUCAS LOPES MAGALHÃES 

SUPLENTE: 
JOÃO DIMAS LOPES 

Art. 3° -Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Minduri (MG), 05 dejaneiro de 2015. 

rft/} ~/Í 
sé Ronaldo da Sij.ll'á 
Prefeito 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo -
CEP 37.447~000- Minduri- Estado de 

.. -
José Ronaldo da Silve. 
Prefeito Municipai 

CPF: 413.912.926-34 

3326-1444 
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RECIBO DE EDITAL 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N" 002/2015 

PREGÃO PRESENCIAL DE N" 002/2015. 

Recebi da Equipe de Apoio do Pregão da Prefeitura Muuicipa1 de Minduri, Estado de Minas 
Gerais, o Edital do Processo de Lici1ação de n" 002/2015, na Modalidade Pregão Presencial de 
n" 002/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa Artística para o fornecimento e 
realização de prestação de serviços de Shows de bandas Regionais para os Festei08 do 

"' Carnaval de Rua da. Cida.de de Minduri .MG a realizar-se nos dias 13.14, 15; 16 e 17 de mvereiro 
de2015. 

/2015. 

~aet>o:. _spcfrtrl.. _ :;f?"tk-eb.v ;j;;t/Wfl-. .}jcK/-<"Jfi..P!';~ 
Cp./f':S r /2. o~. qs"?/0<>0!- .f~ 
,t--.v-1), Av·~ :ko:!:k/ - /it3'1 

"'· Assinatura: 
Endereço: 
CNPJ: 
Carimbo da Empresa: 
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C'Af'WI'*A ....... 
CAIXA ECONÔMICA f"IEDERAIL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

···~··~------------1--"Iu~crição: __ g.Q_;_Q959IOOO 1-7ª--._. ---------------
Razão Social: JEFERSON JUNIOR BERNARDES 

Nome fantasia:ALAMBIQUE BAR 

Endereço: RUA TAPIRANA 08 I VILA TEIXEIRA I ALFENAS I MG I 
37130-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de SeTViço - FGTS . 

. ,_,_ ... ----·~--- " ...... -------·--·· ..... Q __ Qresente __ Çertificado não servirá ___ d~.Q!QY9 ___ f.Q!1t@" __ ~Q.I;n~.Q.Ç_9_ çle 

é' .. 

quaisquer débitos referentes a coritribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 12/01/2015 a 10/02/2015 

Certificação Número: 2015011208485384326759 

Inforrreção obtida em 22/01/2015, às 09:10:22. 

.. . - "' . -·-·· .... ···-- ------------.. -~--;-
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htln.,·/fw>hn r.::ll~_aov.br/Ernl:(esa/Crf/Crf/FqeCFS!mprimirPapel.asp?VARPessoaMalriz=::16466106&VARPessoa=16466106&VARUf=MG&VARinscr=::12_ . 1/1 



Negativa 

rNO:E/NOME EMPRESARIAL: J~FERSON JUNIO~NARDES - ME 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
16/0<1/2015 

lNSCRICÃO ESTADUAL: 
001606129.00-47 

CNPJ/CPF: 12.020.959/0001-78 SITUAÇÃO: Ativo 

~~~~~~~~~----------------+---------~ 
LOGRADOURO: AVENIDA SAO JOSE NÚMERO: 1439 

COMPLEMENTO: 

DISTRITO/POVOADO. 

L 

BA1RRO: CENTRO 

MUNICÍPIO. ALFENAS 

CEP: 37130000 

UF: MG 

Ressalvado o direito de <1 Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 

·-·apuradas, é certificado que; 

1. Não constam débitos relativos a trib\Jtos administrados pela Fazenda Pública 
Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de 
partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolnmento, 
de sentença em ação de separação Judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união 
estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terâ 
validade se acompanhada da Certidão de Pagamento I Desoneração do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos 
tribut .. rios do sujeito passivo em Fase Aclministr.,tiva ou insCritos ern DÍVJda Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA I DESCRIÇÃO 

·-"H======:====:::::====:::::==:::::::====:::::====:::::====:::::====:::::====:::::====:::::~I 
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado 

de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br =>certidão de débitos tributários 

=>certificar documentas 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2015000092119745 I 

~ps:I/WJWI/2Jazenda. rng .g ov.br lsollctr 1/SOUCDT IDET ALH E ~7 46?ACAOo=VISLIALIZAR&rn.m'Protocolo=2015002703199&autenticacaoM odelo= rOOABXNy. . 111 

----·-----



. ~. 

PODER JUDICIÂRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JEFERSON JUNIOR BERNARDES - ME {MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.020.959/0001-78 
Certidão D0

: 55704676/2014 
Expedição: 04/08/2014, às 14:54:56 
Validade: 30/01/2015 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JEFERSON JUNIOR BERNARDES - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 12.020.959/0001-78, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistàs. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores. à data da sua expedição. 
No caso de _pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitaçã6 desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet _{http://www.tst.jus.br) 
Certidão 'et'\\ltida gratuitamente;_ . 

INFORMAÇÃO- IMPORTANTE 
Do Banco 'NaciO'nal de Devedores Trabalhistas constam os dados 
neceSsário.s à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
ina~illplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecid.as em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordps judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos. determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou comissão de Conciliação Prévia. 

/ CON 

D vidas e i>ll>J_estões: ondt®tat jus .br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
' Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N° 266722014-88888959 
Nome: JEFERSON JUNIOR BERNARDES- ME 
CNPJ: 12.020.959/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 
(DAU) 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filíais, refere-se excl'usivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

-averbação de obra de cOnstrução civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade lit'nitada e cis!flo parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade .effipresária simples; 
- baixa de firma . .inçlividual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de. Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade·.ou;~ociedade empresária ou simples . . ,, 

A aceitação "deSta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à ~erif1caç8o-'de suà autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www . .reCeita.fazef,1da.gov.br> 

Certidão emitida com ba,se na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 
de janeiro de 2010. 

Emitida em 24/10/2014. 
Válida até 22/04/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

24/10/2014 11:5 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JEFERSON JUNIOR BERNARDES -ME 
CNPJ: 12.020.959/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil {RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br>·ou <http://wwvv'.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n~ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:50:32 do dia 24/10/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/04/2015. 
Código de controle da certidão: 3DAF.ED27 .ED88.1 E68 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção.: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

{ 

NOME' 
10, 
DATA, 

L 
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Comprovante de Inscrição e de Siluaç{lO C:tdastrol 

Contribuinte, 

Co11ftrcl os dados de lde11lificaçi:m do Pcs:iO~ol Ju1 ícitr_:.! ,-. :~c: ~c~tvct q~.:.1lquc;r di11erg<i:ncia. providencie JUnto à 
HFO a sua a:uolizoç~tc cada~;tral 

REPÚBLICA FEDERI\TIVA DO BRASil_ 

CADASTFW N/\C!ONI\L DA PieS SOA JURÍDICI\ 
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Eu, Moisés Ribeiro de Oliveira, portador do CPF: 092.177.426-51 e RG: MG-13.477.114, 
domiciliado na avenida Damião Jungueirade Souza. n• 1175, no bairro Nossa Senhora de 
Fátima. nacidade deSão Lourenço-MG, declaro para os devidos fins de direito que a 
empresa,Jeferson Junior Bernardes - ME, portadora do CNPJ: 12.020.959/0001-78, 
situada na avenida São José, n°1439, na cidade de ALFENAS-MG, representada por seu 
representante legal Jeferson Junior Bernardes, portador do CPF: 069.047.846-10 e 
RG:MG-13.968.555,domiciliado na rua Porcina Pinto de Campos. N° 349. no bairro Jardim 

'""eroporto, na cidade de Alfenas- MG. é detentof;a da exclusividade da denominada Banda 
Clímax para a realizaçãodo show na cidade de Minduri-MG, no dia 16 de fevereiro do ano 
de 2015, em comemoração ao carnaval do ano de 2015. 

~~ 
Assinatura do responsável: ~ !R.. <>t ~ 
CPF: D(3ot. 1'1'7. 42&- tjj 

RG: I ) . 4 ry?. ( I 'i 

SÃO LOURENÇO, 20 DE JANEIRO DE 2015. 

NOME 

RG: 

CPF: 

AV.damião Junqueira de Souza-1175-CEP:37470-000 
Banda.clímax@hotmail.com 

São Lourenço-MO 





CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

EU VTVIANE MEDEIROS PEREIRA PORTADORA DO CPF: 041.394.52609 
RG: MG 12318946.residente na RUA BELCIDOR PIMENTA DE ABREU,46 I 
CENTRO, TRES CORAÇÕES-MG CEP 37410-000 proprietária e representante 
Legal da BANDA UÔ BAHIA, ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, EM 
ESPECIAL OS CONSTANTES DO INCISO Ill,DO ARTIGO DA LEI FEDERAL 
NUMERO 8666/93,ATUALIZADA PELAS LEI FEDERAL,8.883/93 E 
9.648/98,QUE A EMPRESA"JEFERSON JUNIOR BERNARDES-ME,INSCRITA 
NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO MINISTERIO DA FAZENDA 
SOB NUMERO 12020959/0001-78 I.EOOI606129.0().47 E ISCRIÇÃO 
MUNICIPAL:15496,COM SEDE NA CIDADE DE ALFENAS MG NA AVENIDA 
SÃO JOSE,1437 BAIRRO CENTRO, É EMPRESA ÚNICA E EXCLUSNA DA UÔ 
BAHIA PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO,NOS 
DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2015.NA CIDADE DE MINDURI-MG. NAS 
COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIADES DO CARNAVAL. 

Por ser verdade assino e dou fê. 

TRÉS CORAÇÕES ,12 DE JANEIRO de 2015. 

VIVIANE MEDEIROS PEREIRA. 
Representante legal da UÔ BAHIA 

CPF- 041.394.526·09; RG -MG 12318946 



·""· 

'·'i·~'·\ :-;1'2 "' dCi 
r,_,,, "i te~- 0 .·:-'c .. · ,:i· c<U<.o o.x:Í,-=xe -~:~;~;-;- n v~iÇ-;i·~;~,i· 

'i,.,y,,_ q,, 
:,.-,,rçl(' 

-----~·--
--c;, 

': t-:J íJçr~eklP .. tnmf.k,lil,,:,0ti.r·<,:c,.) .. ·~" ,ú_ 

,' f;"jiiAt,f.,:, ~C'Y' Cr.s1 .. Screvenic i\l!lon;,:ch 

/ 



\ "':)N Al 
'· ____ ~,--_:.,"" ~'-::~::----

-;. 
\NoME' 
li•J· ' .. LDA:t}'..:--;-'-

'< 



l"L(s). 001 ~k 00 

248060 

CERTIFICO que, .revendo os tegi.si:J:·os de distr buici'-Jc de "'";ào de NATURE:ZA CÍVI 
nesta comarca, até a presentE-~ ciatê:, nas ac;ôes espec: fica~; de COt~UJRDATA PREVENTIVA, 
CONCORDATA SUSPENSIVA, FALf:NCli\ N.L\DJ\ CONSTil em tram ta cão correre-,: 

JEI:'ERSON ,_TUNIOR BERNl\RDE~; ~ir~ 

OUTRO DOC:12.020.959/0001-75 

A PRESE:t-.TE CERTIDAO NÀO F:J,C:J,Lii ,\ t'Cl.':i~'"!.\J LLüi\D'r':'. IV\ E;.\J.2~1.'8W:.L!'\ DE: C:J'fl',l\S fiC{_:~:_; "i' 
NATUREZA DIVERSA DAQUELJ\S AQU !' !·~JLC!·lCl-:J:~ . .-\!1?,.'-). 

AU"ENAS, 

A'fENÇA.O: 
Certidão composta de 001 fo]ha(s!. 
A presente certidão abrange ,--n-, proces:.o~' da ,Ju:-:ti(,2l \:omum, do Ju.i zado Especia.L e da 
Turma Recursal. 
Documento emitido por proce::>'krii'·Cn:_o {?JYtl'ônico. Qud.lqller e<llrê!nda ou rasura gera 
sua invalidade e será considerad<:~ co;r.c _(.nd.í.cio de possí.vel ç,dull~\-<LCJÇão ou t:enl~atl.va 

de fré!ude. 
Esta certidão só é válida no o r 1.qinal. C\' cicov.i_dc.mentc autenticada por ofi.cia1 público 
Para maior segurança, confira J qc.J!:~a Ou nurrrC' sol i_cj to de, a dc1::ol '~ ho:u.l d8 emi_::,são. 
ISENTO DE PAGAMENTO. Prov.imcnl~('-(:cr,·,u;-·i_c- r1'' J.-2/2010 

PÇ. DOUTOR EMÍLIO Dl-l. SlL'-it:_Lf{/\,.'?11 iCAII\110: CCNTI\0 CEP; 371'30000 
fl.i.rL~l<l-\::, - l•',-i!'-1.'\S r:;ERhiS 

' 

----------------
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Secretaria da Micro a Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 

Natureza Jurídica· 

JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME 

EMPRESARIO 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

3111032463-9 

Endereço Completo. 

CNPJ 

12.020.95910001-78 

Data de Arqu!vamento do Ato 
COnstitutivo 

28/05/2010 

AVENIDA SAO JOSE 1439 - BAIRRO CENTRO CEP 37130-000 - ALFENAS/MG 

Objeto Social: 

Data de Início da Atividade 

08/05/2010 

SERVICOS DE ORGANJZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE 
ILUMINACAO, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, PRODUCAO MUSICAL 
(TRIO ELETRICO E BANDA MUSICAL), ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA E PRODUCAO DE 
ESPETACULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS 

Capital: R$ 150.000,00 Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS 

Status: xxxxxxx 

Último Arquivamento: 06/09/2013 

Ato 002 ALTERACAO 

Situação: ATIVA 

Número: 5142446· 

MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar n"123106) 

Evento(s) 2244 - ALTER.ACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINÓPAL E SECUNDARIAS) 

2015 " ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

Nome do Empresário: JEFERSON JUNIOR BERNARDES 

Identidade: MG 13.968.555 

Estado Civil: Solteiro 

NADA MAIS# 

CPF: 069.047.846-10 

Regime de Bens: =xxx 

Belo Horizonte, 16 de Dezembro de 201413:40 

NOME: 
D: 
Aíft::o.;._, 

' 

--

Certidão Simplfficada Digital emitida pela Junta Comercial do E o de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se de.<~ejar confirmar a 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidào pode ser 
validada de duas fonnas: 
1) Val"ldação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C140001729731 e visualize a certidão) 

111111111111111 !111111111111 Página 1 de 1 
14/816.833--"! 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
CNPJ 18.243.22010001-01 

rontei,o,, 347" Centro " CEP 37130-000- Alfenas(MG) 

_, (Oxx35) 3698-2025 E-mai/: prefeitura@alfenas.mg.gov.br 

E FUNCIONAMENTO 

ALVARÁ No.: 3111212014 
DADOS DO r.nNn 

Data de Inicio das Atividades-·.:_0810712010 

Área Utilizada : 

No. Processo Administrativo : 

P!Jrle do contribuinte: o 
DADOS DA LICENÇA: 
Horários de Funciána~er1to· :, Entrada: 08:00:00 

Atividade , 

I Saída : 18:00:00 

SERVIÇOS DE ORGANI~QõES DE FEIRAS,CONGRESSOS,EXP0$1ÇÕES E FEST 

COMÉRCIO VAR!ÚISTA'D~ BE-BIDAS 
' 

INFORMAÇÕES coMP~EMENTARÉs: Resp~/i'ar:L~is 2~07'J9~ 2723195 e NBR 10152190. 
Observações I ressa.lvas ou reStrições : 

DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL PARA 

solicitar o encerramento, sob pena de continuarem a ser I 

~ ~,fi.-l' ~stina~ 1!\1~ 
Chefe de Setor- Fazenda Secretário 

Alfenas(MG), 6 e evereiro de 2014. 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 

A,·enida Govcrnadm Vt1lt-1dares, 121- Centro. 
CNPJ: 18.243.220/0001-01 

DEC:LARAÇAO 

Declaro par8 os devidos fins,que o alvará de 2014 ele JEFERSON 
.JlJNIOR BERNARDES, CNP .1: 12.020.959/000 l-78,inscrição: 15496 ela Rua 
Porcina Pinto de Campos,n.349 Jd. Aeroporto nest<1 cidade ,será válido até 
I 0/02/2015. 

NOME• 
10: 
DATA: 

/\I IC118S- í\i[G. I '1 de h111C1ro ele 20 I 5. 

,_, 

. ., 



PREFEITURA MUNICIPAl DE SÃO THOMÉ DAS lETRAS 
Praça Barão de Alfenas, 21 - Centro 

São Thomé das Letras- MG- Cep.: 37418-000 
Telefax.: (35) 3237-1223- Tels.: (35) 3237-1225-3237-1278 

CNPJ.: 18.008.920.0001/11 
Emaíl.: gabínete@saotomedasletras.mg.gov.br 

/\TI<:STA[)() DE CAI'ACIOA DE TÉCNICA 

!)ccluro p!lfll os Iins de direito qui' ~e ti~.crcm uct·css>lrill que :1 empresa .JEFERSO.'\ .H Nton HEI{NAIU>ES- ME, in~l'I'Íhl u(i'"CNI'.I sob 
o n" t2.020.959/00UI-7S, c.~tabc!edda ii Rua pon•ir1:1 pinto de t•ampu~ ,349, jardim ncrU[lOI'lO, nn eidade de Alfcn:1s- :VJ(;, l'l'tlli;wu junto ii 
I'J·cfcit;wn Munidp»l de SÃO TllOi\'11-: (),\S LETR .... S -1\·IG, sen•iços no qut• se n:fcrc ii contrat;IÇí\!l de artislas de renome lllldonal, rcj;:ion~l 
e artistas locais como dutlhls scrt:lllcjas, bandas de po(l rocl;, bandtiS baile.~. h:\ll{hls sllows, bundas de pagode, snmbn, nsC c h:uuJns pnnt 
reali7.!1Çàu do Clll'lllll'lli2012 c tfjs e t;unbém loc>~çõcs e nwnhl~cm t' dcsmontn~cm de cstnttunts tlc modo geral tnis como stantls, nrcna 1k 
rodeio t·om oito lwctcs, arquihliiiClld>l com (JO mcii'HS linear c sistcm:t de t' t'Otn curvas t•om lnnt•es de lO degraus de altura ,tr·opll de t·avalo.~ r 

--' 'lioiiuh de t•odcio ,1\;duuncuto em pl~ra~ de nço cnm 11 m~dida de I ,70mx2,2:im , suniliuios qofmicos rmnldo st>uHiart luxo t·om r·edpicntc c 

c:1ix:1 de dejeto Ctlmph'lo Nim Cllilllt'idadc de 2-10 litro,1. fcdutdur·u t• rh:n·c dt• mctlll com itldkaçilo ot•npado c livre, mietório ,cspclho,.wportc 
para S11hooetc liquido c pRpcl toalh:l, SU[Jortc pllt'a fl:lj)CI higicnico, pi.1o nntidctTllpantc ,pontos de vcntilaç:io, teto transluddo c lanttúrio." 
snnil!lrios são todo~ fnhrkadus em pulicrilenn c fllhricadn nns normns da "iRJl.lon1ção de s~nill\t'io quimic11 pant dcli(i~nte risico l'tHn as 

~seguintes cxpcdncaçi'Jes:harrus lntcrai~ para scgnntnç:l tipo corritmlo ,htvntórill, surlot·tc de sabonete liquido c p~pcl tollllla , piso anti· 
- derrapante, suporte il!lnt pupcl hij;iênico, pontos de vcntila~·ilo, feclwdunl com chaves, teto translucido c t•amrJa de cnu·adH.todo f;~br·kado em 

polietilcno falwit'adn rtll norma da ,\'lVI t':lmar·otc,, I'Om teto em p.,"~O em aluminio tl'ltvado com sintu medindo JJm de frente por IIm dt• 
IHI'!(UI'll c 7m 1lc altunt t•om [lt'S cnm S!I[Jllta de nlurnínio p:~r:t maior .~u~tcntaçilrJ com traws.~:Js de p·JO levantada~ :tll'HI"é., de slccl-e hool1 t' 
talhas de uma !!melada <·:td:l, lonus n;t t•or ht'UIH'll llllli-mofn c unti-dutm:ts c t'Oill seu lt'ln'amcnto de SC!!oran~·:t feito lltravés de !!l'adcs 
mcdiudo I ,<lOm 1k alturn por 2m de comprimento na> hltcrai~, com piso em três uínis t•om .tOem cndn patamar c escada~ t•um l'OJ'I'itni\o nu 
meio e oa~ 1ntCJ'His scJu!n usHdu flllt"H I'Uillllrotc upcn h>ll' wm di\'isão ou CH!Ilarote empre.~lll·ial com di\'isõc~ 2,20m rw•· 2,20m •·nda roll c 
liccOI'liÇliO fcitn atra1·és df.' fll)"l'l'a c ihllllÍIHt~·Ao sênit•H C com ~l'l"l'i\'0 IIC hufct t'Hmpleto O[HII food t OJlCII ]~,Ir ,l)li](OS tlll I!HilllllhO 
6x6m,08~06m,OS~O/lm,O!Js07m,!Ox08m,12x10m,l·hl2m com teto t·cto, teto com mci11 agun e teto em dmts llgoas, sonori"t.llÇilfJ dt• grande purh' 
p111'11 111cnder I!S ucccssid;ulcs do rmlcio c artista.~ de t·enomc ll!lt'ional c microfone sem fio plll'll lol'utor de rodeio e lol'UhH' comercilll c artista~, 
~onnl'i7--11Çilo de médio c pl'IJUCIHl poe·tt• ,iluminHçào !'rufissiiHHlf de pnko com prulissiounis tét'nit•ns, ilumina~·i\u show u.,ad:l na ahcrton1 do 
rodeio com rnoming li~:th, laser show, tuncl dt• etlfrml:l do.1 peões, maquinas de fum~\'lh C!Wtinas (!C led, tcl1i11 1m1·a J't•plo~· c [Hlhlm:rr dt• 
preminçilo, (IÍI-el•w tlc rmlcio profi~.~iueutl, )t.cnulorcs de t'ncq~i~~, 1mincl ektr·õnicu, show pirotéeTiico, trio cléti'ÍI:o, cumiuhi\d de som, t'lll'rl'la 
.palco C!HTO de som e moto som, seguro IHII'M peões , .i ui1. dt• !'Odeio com julg:tmt•nto estilo 11mericano, slllva-vidas, lot•utor d~ renome naçiooal 
c locutor de renome re~ionnl, IOl'utor de palco, t•omentaristas,t·odcio,02 p:tllutço~ animadores de plafcia,rodcio realizado com 30 montarias em 

cudn noite, n>dcio mirim l"omplcto com salvu vidns mirim, locutot· mirim, mini bois, mini ponêis e montugem c desmot\llii!.Clll de tcndus 1lo 
modelo pirnmid;tl c dmpêu de bt·uxn nas seguinte medidas h2m,JxJm,·1-~4m,5x5m,6x6m,8xSm,IOx.IOm t•om pés de htnwuho not·null. Tendas 
pnnt cobct·tunl de nunlll'otcs c arquihaJJcHdltS cmn pén de 12m de altura. ntividadcs (Jc vigiliinl'ia c ~cgurunç11 pl'innla l'<Jmcrl'ia!izu\·ão dt• 
p•·aç<~ de n!iml.'nla~lio. divulgaçfio dos eventos u tntn's de dcscnvol1-imcnto de c:ll'tli7.C~. inscr~·ücs em t'lldio, c televisão, divuft.•(ilo em _jqrmtl de 
circulação n•u•ionul c rcgitHHII, divulgll\'iio flll nutdoot· hunhc-hunhe, nyct·.~ l' di1·ui!!JW~O crn sitcs c rede.• sol'iais de enntm; parn a t'calizliÇ!If! 
t111s fcslil'idndcs dns mulicionni~ evento.~ da ddndc de s.-\() TII0_\11-: DAS LETR,\S-i\-IG hlis como: t~urnavlll 2011 de sobradinho distri!o de 

(\. silo Thomé d:ts lctrns c <'lll'n~ntl 201 I de silo Thomé-dlls leh'Hs-MG ,!"radit•ionul festu do pci\o hoilltlciro de sobradinho 2011 distrito de silo 
Thomé tias letras· !'l·fG, trmlil'ional fc.~ta (lc ilgosto lU II de são Thomé- d:ts Lctr:~s -i\IG ,trndkional fcst;1 do e~II'HWr 2011 de silo Thomé lhts 
Lch·as-MG ,rc.,th-idmlt's de lim de ano como ré1·ei!lon, carnun1l 20Ü de sobradinho distrito de silo Tllomé 1h1s Lctnts, t'lli'IIHI'llll012 de sào 
Thotnê das LetrHs-MG, :111h·cr.~nrio de emnnl'iplt\'iln pulitica de ~i\o Thomé das Lctr·as-i\IG C t1·adicionul fc.~tll do peão hoindciro de 
sobnídinho 2012 di~tJ'ilo de silo Thomê da; lcfl·as- .\I(; , ngindo Cllrrt•lnmcntc, atendendo ns CXjJet•tath·~s da .-\dmini~h'llí'iio \lunicipal c na11:1 
con.~tando ~~~~ unsStlS registro~ que d~~abonc suu t'llndutn t·umcn•inl. 

'111::1 E 



Prefeitura Municipal de Paraguaçu 
Estado de Minas Gerais 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessário que a empresa JEFERSON JUNIOR BERNARDES - ME, inscrita no 
:NPJ sob o n" 12.020.959/0001 ~78, estabelecida à Rua porcina pinto de campos ,349, jardim aeroporto , na cidade de Alfenas - MG, realizou 
Lltlto à Prefeitura Municipal de Paraguaçú- MG, serviços no que se refere à contratação de artistas de renome nacional, regional e artistas locais 
orno duplas sertanejas, bandas de pop rock, bandas bailes, bandas shows, bandas de pagode, samba, axé e bandas para realização do carnaval 

012 e d'js com not book.MD E mixer e 02 cds JT e também locações e montagem e desmontagem de estruturas de modo geral tais como 
otands, arena de rodeio com, oito bretes, arquibancada com 60 metros linear com lances de 10 degraus de altura ,fechamento em placas de aço 
om a medida de 1,70mx2,25m , sanitários químicos modelo standart luxo com recipiente e caixa de d~eto completo com capacidade de 240 
tros~adura e chave de metal com indicação ocupado e livre, mictório ,espelho,suporte para sabonete liquido e papel toalha, suporte para 

apel h1gienico, piso antiderrapante·, teto translucido, lavatório. o sanitarios são todos fabricados em polietileno e fabricado nas normas da 
IR3I,Iocação de sanitário qulmico para deficiente flsico com as seguintes expeci:ficações:barras laterais para segurança tipo corrimão , piso anti
errapante, suporte para papel higiênico, pontos de ventilação, fechadura com chaves, teto translucido e rampa de entrada. Todo fabricado na 
onna da NR31 camarote com teto em p-30 em aluminio travado com sinta medindo 33m de frente IXJr Ilm de largura e 7m de altura com pés 
om sapata de alumínio para maior sustentação com travessas de p-30 levantadaS através de sleeve book e talhas de uma tonelada cada, lonas na 
:)r branca anti-mofo e anti-chamas e com seu travamento de segurança feito através de grades medindo l,40m de altura por 2m de 
:)mprimento nas laterais, com piso em três níveis com 40cm cada patamar e escadas com corrimão no meio e nas laterais e decoração feita 
:ravés de laycra e iluminação sênica e com serviço de bufet ,palcos em tamanho 6x6,08x06,09x07,l0x08,12xl0,14xl2,16xl4 e 20x20 em 

lrmato gel space e horbet , teto reto, tetO com meia agua e teto em duas aguas, .sonorização de grande porte para atender as necessidades do 
ldeio e artistas de renome nacionai,P.A com console 48 canal digital ou sihnilares com filtro de linha,equalizador 31 bandas processadores 
igitais KF 850 EA W COM SB 850 EA W,e LINE ARRA Y COM potencias hsl.2,2.0,3.0,5.0,multicabo splintado de 48 vias som de linha com 
) torres montadas em sistema flyercom,duas caixas de KF 850 EA W e 02 SUB 850 e microfone sem fio para locutores e artistas, sonorização 

~ médio e pequeno porte ,iluminaÇão Profissional de palco com profissionais técnicos, iluminação para shows de renome nacional como 
.ooving lithg, stroboo,painel de led de alta e baixa resolução,cortina de led e iluminação show usada na abertura do rodeio com mooving ligth, 

ser show, tunel de entrada dos peões, maquinas de funÍaça, cortinas de led, telão para replay,holofotes para iluminação do parque de eventos 
' ' ' 

1m eletricista e também patamar· <k ·premiação, diretor de rodeio profissional, geradores de energia , painel eletrônico, show pirotécnico, trio 
étrico, caminhão de som, ca'rteta pâ.Ico;carro de som e moto som, seguro para peões , juiz de rodeio com julgamento estilo americano , salva
d~~utor de renome nacional e !Ocl,ltor de renome regional, locutor de palco, comentaristas,02 palhaços animadores de plateia, montagem e 
:smoucagem de tendas do iuodelo piraptidal e Chapéu de bruxa nas seguinte medidas 2x2,3x3,4x4,5x5,6x6,8x8,10xl0 com pés de tamanho a 
T aumentado ate 12m de altura atividades de vigilância e segurança privada comercialização de praça de alimentação.divulgação dos eventos 
ravés de desenvolvimento de cartazes, f:nserções em radio, e televisão, divulgação em jornal de circulação nacional e regional, divulagção em 

1tdoor lambe lambe, flyer ~divulgação em sites e redes sociais de eventos para a realização das festividades de emancipação polftica da cidade 
~ Paraguaçú- MG, nos dias 25, 26, 21~·28, 29 e 30 de agosto de 20ll,carnaVa1 2012 de 17 a 20 de fevereiro de 2012,comemoração das 

stividades de sábado de aleluia nos' dia 06,07 e 08 de abril de 2012 e comemoração do dia do trabalho no dia 01 de maio de 2012 E EXPOAP 
ll2 no dia 29,30,31 de agosto e OI e 02 .de setembro de 2012. agindo corretamente, atendendo as expectativas da Administração Municipal e 

tda constando em nossos registros. que desabone sua conduta mercial. 

' ,.. .... ~ 
' ,.,.-- "'', 

~ 28 do <otembro do 2012 

NTUS NASSER ~f 
EITO MUNICIPAL \ 

\ ~r -'.l"·' _;c,·-"-';;",__._._ .. ,."""' ·"·';l!c Dr João Pinheiro, 220 • Centro~ CEP 37120-000 • Fone. (JS) 3267-1155 

~ CNPJ 18.008.193/0001-92 • W\yw.pcroguocu.rng.gov.br 



v r --- --·~.) 

Secreta riu iHunicÍJWI de Frr::.enda 
CNP.! !8.2.f.1.120/000!-0l 

l'raça.Dr. Fausto .1\-!ori/(.'Úo. 2-fi- Ci'lllli!- ("f' f' ./7 /.lO-iHJit . . -1(//•rJm·- .H(; 
Te!r~foru·: (.JS) ./(/)S-2(100 ,_ . .i()\18-.!IJI!! 

CI<:RTIIJ;\0 NI,:CATIYA 

CONTRIBUINTE57090- JEFERSON JUNIOR 11FRN/\RI)E5 
CPF/CNPJ: - CNPJ l2.020.Y59/000l-78 
ENDEREÇO:Rtw PORC!NA PINTO DE CAMPOS r1". J1lJ Cnrnpl ll:rrrru: J1\ I{ UI VI 1\L:ROPOI\ ro Crdade: Ali'cnas 

UF: MG Cep: 37130000 

CERTIFICO para fins (k direito que em consulta rc:dizad:t em nossos :1rquivos, ficou constatado que 
NÃO EXISTEM DÉBITOS EM NOME DO CONTHIBlJ"rNTE rcl'cn:ntc ao{s) cadaslro(.s) nbaixo 
reladonado(s): 
!--,~~~~--~--~--~-------·-··-· 

Cód.Cad.: Cód.RcrL.: 57090 Contribuinte 
Rua - PORCJNA PINTO DE CAMPOS , 349 

Por ser vcrd<~ilc. ttssino il presente Ccnrdilo 

// 
i\lfcna.,(,\'lc:J. 2..11k ourrrh1·u ti;_· 1(1'1-1. 

~--~~=~~==-~-==~=~:-Q_~:~g~~~~~~~~~~~~_r, i~_?rrJo u~r _er~!~:nd:_r_ <llllli:l ~~- pr·c.,Cil!C C:cr~i~IJ~J-- -- ----------

[~--=---~=~~ EsL<!_ Ç~~·ti~!!~~~~[_{_~~-[~l-~1-~:lê;-~Ú 1)0 (no~~rrl_~r) _ZI;~; .... :r--c~~ll! :r r tLr dtri :1_ de su:·;--~-tr;is~ão_,_ 

~
l_:;a;·end~-i)db'i'.ica Muni~iP~J-~:esg~~n~:·a;;_~<;e--r-;zl d11\:itn (!c l·ur:slilurr rrovus n0.ditos que até esta cl8la nuKin n<'ío 

n.bam sido lançados e/ou apurados 
---------- -------------· _______________ , ... ________ --------- "" -

' 
/ 



DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

BERNARDES-ME, CNPJ n" 12.020.959/0001-78, 
. JEFE!lSCIN JUNIOR BERNARDES, RG n" MG- · 

de 2014 conforme as especificações do edital 

ALFENAS, 21 DE JUNHO DE 2015 

JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME 

" CNPJ -12.020.959/0001-78 

Jeferson Junior Bernardes- Representante legal 

CPF- 069.047.846-10; RG- MG 13.968.555 

·------------~--------- -------- -

Av. São José, n" 1425 - Centro 
Alfenas-MG I CEP: 37130-000 I Fone: (35) 3291-4320 

Email: jjbproducoes@bol.com.br- www.jjbproducoes.com.br 
. CNPJ: 12.020.959/00Çl1-78 -lnsc. Est.: 001.606129.00-47 



DECLARAÇÃO DE CONDICÃO DE ME OU EPP 

15 

'~"'UK BERNARDES-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

~~c:~· :.d~;e~seu representante legal Sr.(a) JEFERSON JUNIOR 
:IJJ de identidade no MG-13.968.555, inscrito no CPF sob 

sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
· (ME), art. 3° da Lei Complementar n.0 123/2006 e que não 

edi1nerl!m do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do 
nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
§ 1 o da LeL Complementar ll0

, 123/06, para regularização, . . 
0° 8.666/93. 

assinalar a ressalva acima) 
Alfenas,21 de Janeiro de 2015 

Jeferson Junior Bernardes- Representante legal 
CPF- 069. .84.-10; Rú -MG 13.968.555 

Av. São José, n' 1425- Centro 
Alfenas-MG I CEP: 37130-000 I Fone: (35) 3291-4320 

·---------- Email: jjBproaucoes@bor.cõrrtbl""WWW:fltrprm!trcoes:com.br· 
CNPJ: 1Úl20.959/0001-78 -lnsc. Est.: 001.606129.00-47 



PROCESSO LICITA TÓRIO N" 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO N" 00212015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N" 00212015 

DECLARAÇÃO 

BERNARDES-ME, CNPJ n"12.020.95910001-78, sediada 
C<•íitr\lda cidade de Alfenas-MG, cep: 37.130.000, tel!fax: 35-3291-

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
n" 00212015 e PREGÃO PRESENCIAL de n" 00212015 

~~jj~~Ml~d~ri::;G, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

Alfenas,21 deJaneirode2015 

BERNARDES ME 
CNPJ -12.020.95910001-78 

lefersoJn Junior Bernardes- Representante legal 
CPF- 069.047.846-10; RG -MG 13.968.555 

Av. São José, n' 1425- Centro 
Alfenas-MG I CEP: 37130-000 I Fone: (35) 3291-4320 

Email: jjbproducoes@bol.com.br- www.jjbproducoes.com.br 
CNPJ: 12.020.959/0001-78 -lnsc. Est.: 001 .606129.00-47 



PROCESSO LICITATÓRJO W 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO N" 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL W 002/2015 

DECLARAÇÃO 

~~·~~~~~~~~~----~n~o-~C~N~PbJN~n";01~2ij·062'~0•_.\9~5~9/~iol~O~O~I--~7~8,,~p~o:r . ··-·· 

n' MG-13.968.555, e do CPF n" 069.047.846-10 
no inc. V do art. 27 da Lei 0° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

menor de dezesseis anos. 

quatorze anos, na condição de aprendiz.( ) 

- Clf!PJ -12.020.959/0001-78 
JUNIOR BERNARDES- Representante legal 

- 069.047.846-10; RG- MG 13.968.555 

. Av. São José, n' 1425- Centro 
Alfenas-MG I CEP: 37130-000 I Fone: (35) 3291-4320 

Email: ~bproducoes@bol.com.br- www.~bproducoes.com.br 
CNPJ: 12.020.959/0001~78 ~ lnsc. ESt.: 001.606129.00-47 



PROCESSO LICITA TÓRIO N' 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO N' 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL N' 002/2015 

DECLARAÇÃO 

:NJ\RIJEi>-IVfE, inscrito no CNPJ n' 12.020.959/0001-
representante legal o(a) Sr(a) JEFERSON JUNIOR 
da Carteira de Identidade n' MG-13.968.555, e do 

lisr•ost:o no inc. V do art. 27 da Lei n' 8.666, de 21 de 
Lei Federal de n' 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

n' 4.358, de 05/09/2002, que não emprega menor de 
totLJrno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

'---------·------- ·--· --- .............. -······ 

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.( ) 

BERNARDES ME 
- 12.020.959/0001-78 

JEI'Eii~SON JUNIOR BERNARDES- Representante legal 
CPF- 069.047.846-10; RG- MG 13.968.555 

Av. São José, n° 1425- Centro 
Alfenas-MG I CEP: 37130-000 I Fone: (35) 3291-4320 

Email: llbproducoes@bol.com.br- www.jjbproducoes.com.br 
CNPJ: 12.020.959/0001-78 -lnsc. Est.: 001.606129.00-47 
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e Ministé1íc do Desenvolvimento, Indústria e Comério Exterior 
Secretaria do Desenvolvime-nto da Produçio 
Departarr.ento Nacional de Registro do Comércio 

F 

, REGIME DE BENS (se casadO) 

.:~ -

E!ERNARDES 

;.oe:NTTOÀOE·(~I 

MG 13.966.555 
!ltlrma do·;;maoçjpaçlo- - nO~ de~-- .. -

-!_iJ .. 
~ '~I DOfiiiiCILIAOO NA (LOGAAOQURO- rue, av. etc,) 

._-{" RtlA 1'A!?IRJ>NA 
};,'f.i -- - ' 
, ·;.:1CCM?l.EMENfO ·>: 
-·',•i 
-''}''' .. 

JBAiAAO tOíS-1-RiTo-
! VILA TEIXEIRA 

----..,---------

REQUERIMENTO DE 

!(mie) 

I MARIA OAS GRAÇAS FERREIRA BERNARDES 
'-- ------ ------.---·-··-----r;;--···---·-·--

: ÓrgllD $1liSSOr ! UF \CPF' {..:.mero) 

- SSP ! MG l 069.047.846-10 
--- . .;. - ... --- .. ·-·-----L ..... --'----·--····-

-·--·---c;;,p·-·-- -----·-- - ----
:37.130-000 

,;;' ;)MUNIClPIO 
:).#'', ,_., F""'Nfl'l 
A~-- -·_ .. ------ --------- .. ______ ., ----- ........ --·----------- - ------------------------------- : . -- -

! declara, sob as penas da lei, nAo estar Jmpedkfo de exerçer atividade ernpntSérla, que nAo possui outro registro de 
,_. /: empresârio ~ requer à Junta Comeraiat do EstadO de Minas Gerais: 
··}i;sóoKiODVATC oES<iíÇ.aóoOATO -- • ------------- "CiõOOQõo-EVêNiõíi:iESCRiÇAoriõ~ó-··---

·- t,:;}!)2 .ALTSAACJio '021 )ru,TER/IdlO Di: PADQ1; !EXCETO~ E1'1'•1'0fSl1UAL> 

~~icóo1oo 0o FO~iNTo. ~ES'éRÇAOOO EVENTo·---· --· ·-·- -- ... -~C&íi000-ci~t~R~:~-~~~~~---
;:.:J,t: N~ EMPRE~IAL 
--~-~J:!õ~"EJ<.S(il' J'7NIOR BERNAROF.S ME 
iif~\ . . . . . ... -
.: it '.0GRAOOUFIO\rue. av, ate.) 

,._.>J Rt'A TAPIRANJI. 

~OMPLFMENTO 

- -: ~ 

- _,_-, MUNICIF-•0 

\4f_: -;i,fE~lAS 
""1': ----
\:·_: 'IAI.OR 00 CAPITAL- R$ 

9001-9/06 

7739-0/03 

r--------:aAIRRO f DISTRITO 

; VILA TEIXEIRA 

-- --- -- - ------·----- --~CEP-- -
:37.130-000 

------------------------·r·-··-- -
[ co,...~ """""""' ~-"' 

- ---.--~-------L----------

,Uf PAIS 

~MG ;BRASIL 

"tV.6iõR00cAPiTÃt.cP«~l 



3ll10324639 

9001-9/06 

7739-0/03 

4723-7/00 

9001-9/02 

' ' 

REQUERIMENTO DE EMPRE~AK.iu 

KG l-3.968.555 

TEIXEIRA 



. JUNIOR 6ERNARDES ME 

1739003 
8011101 
9001902 
9001905 

DE CAMPOS 

J123804865545 

GRACAS FERREIRA BERNARDES 

• que nao 

OS ~TMOADES ECONOMICAS {PRINCIPAL E 

' 

i 
' 

' 
·j 
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~' '--> ~ - \> !.:::. v 
-<:::3-- . ~ CUMAX PRODUÇOES ARTISTlCA~ o [::::;;:;> 

f;$ _ ~ NOSSOSHOWCOMECAAQUl! ~ ___ · 

v \7 ~;j. v 0' o., ----------------------------------------.. ---------------------------------------------------.. -- '1i' ''';; \ 
" o~'t' 

CARTA DE EXCLUSIVIDADE \,'~ 
Eu, Moisés Ribeiro de Oliveira, portador do CPF: 092.177.426-51 e RG: MG-13.477.114, 
domiciliado na avenida Damião Junqueira de Souza. rf 1175, no bairro Nossa Senhora de 
Fãlima, nacidade deSão Lourenço-MG, declaro para os devidos fins de direito que a 
empresa,Jeferson Junior Bernardes - ME, portadora do CNPJ: 12.020.959/0001-78, 
situada na avenida São José, n"1439, na cidade de ALFENAS-MG, representada por seu 
representante legal Jeferson Junior Bernardes, portador do CPF: 069.047.846-10 e 
RG:MG-13.968.555,domiciliado na rua Porcina Pinto de Campos, N" 349, no bairro Jardim 
Aeroporto, na cidade de Alfenas- MG, é detentora da exclusividade da denominada Banda 
c""':lax para a realizaçãodo show na cidade de Minduri-MG, no dia 16 de fevereiro do ano 
de 2015, em comemoração ao carnaval do ano de 2015. 

'(..;-,;_.. 

~~ 
Assinaturadoresponsável: __ ~ V(_ <t ~ 
CPF D0oi. 1')7. tf-2(;; - C)j 

RG: 1 :? . 4 ~ /lc ( I '1 

SÃO LOURENÇO, 20 DE JANEIRO DE 2015. 

NOME 

RG: 

CPF: 

de Souza-1175-CEP:37470-000 

São Lourenço-MO 



CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

EU VIVIANE MEDEIROS PEREIRA PORTADORA DO CPF: 041.394.52609 
RG: MG 12318946.residente na RUA BELCillOR PIMENTA DE ABREU,46 I 
CENTRO, 1RES CORAÇÕES-MG CEP 37410-000 proprietária e representante 
Legal da BANDA UÔ BAillA, A TESTO PARA OS DEVIDOS FINS, EM 
ESPECIAL OS CONSTANTES DO INCISO lii,DO ARTIGO DA LEI FEDERAL 
NUMERO 8666/93,ATUAUZADA PELAS LEI FEDERAL,8.883/93 E 
9.648/98,QUE A EMPRESA"JEFERSON .JUNIOR BERNARDES..ME,INSCRJTA 
NO CADASTRO GERAL DE CON1RIBUINTES DO MINISTERJO DA FAZENDA 
SOB NUMERO 12020959/0001-78 I.E001606129.00-47 E !SCRlÇÃO 
MUNICIPAL:15496,COM SEDE NA CIDADE DE ALFENAS MG NA AVENIDA 
SÃO JOSE,1437 BAIRRO CENTRO, É EMPRESA ÚNICA E EXCLUSIVA DA UÔ 
BAHIA PARA REAUZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARIJSTICO,NOS 
DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2015.NA CIDADE DE MINDURJ-MG. ;NAS 
COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIADES DO CARNAVAL. 

Por ser verdade assino e dou te. 

TRÉS CORAÇÕES ,12 DE JANEIRO de 201 S. 

VIVIANE MEDEIROS PEREIRA. 
Representante legal da UÔ BAHIA 

CPF- 041.394.526-09; RG-MG 12318946 

JAN 2ll15 

' 1 .':· · ;-;,(\·i·, ._;::iJc, 1 

i! I J ' k•,(t;\d('i\! o ~ÍI'·,·-~(,(j SihílY.~!(:J 'i 
r • - J. 

_,- --- --- ----~--~ 
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_,_, 8 """' "' o,3,::::; :l:l.ULJWI.~ as 14:00 horas 

CNPJ: 12.02MlMlô01-78 
Jnsc. Est.: 001.606129,00-47 
End.: Porcína Pinto de Campos, 349 
Fones: (35)3291-4320 I 8817-4963 
Cidade; A!feDaS·MG 
E.mail: jjbpromocoes@gmaih~om 

-· o o 
~ g- o~ "I I I I 
0 , :: _,. . . . LICITANTE C NVIDADO ~ ~ ó' Nome I Razão Soei 11 : JEFERSON JUNIOR BERNA*ES-ME : 
'·"' ~ ' - ' - '" "'~JOSÉ,N"L439,CENTRO 

CNPJ/CPF: 012.0i .959/00001-78 i Fone:35-329l-4~20 I ~ 
O Procedimento L'!Citatorio obedecerá as detenninaçõesllcontidas na Lei Federal de n° I 0.52W2002 ~ subsidiariamente pela 

Lei Federal de n° 8t666/93 com suas alterações posterio es e as condições e Cláusulas deste PREGAO , sendo certo que a 
adesão de V.Sa.,~ca no total conhecimento e na acei ação da Legislação Vigente sobre as licitações públicas. 

( . ,_ \I I 

Item I Quant 

! 01 
com 

carnavalescas 

PREÇOUNIT. 

rítimo I R$7.000,00 

PREÇO 

TOTAL 

R$7.000,00 
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em Cartório sendo que 
f_;arta de Exclusividade da banda 

estar mencionado data e 
da apresentação , não podendo ·I! 

I a ~mesma banda acima citada 

I 

ap sentar em duas ou mais cidades 
_ dit rentes no mesmo horário 
CODjStante neste Edital. 

. Band~ de Projeção Nível JIR$12.500,0( 

I 
Regional , ( UO BAHIA ) rítimo ( 

. M í~icas variadas , Pagode , Axé 
) com Carta de Exclusividade 

_ Procuração com firma 
I recOnhecida em Cartório sendo que 

de Exclusividade da banda 
estar mencionado data e 

da apresentação , não podendo 
acima 

R$12.500,00 

2,500,00 
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, Axé music ) coni 
Carta de Exclusividade ou 
ProcuraÇão com finna reconhecida_, 
eu,. Cart~rio sendo que na Carta de 

mesma 

da banda deverá est~r 
data e local da 

, não podendo a 
banda acima citada 

) 

em duas ou mais cidadesiR$i7jOOO,OO 
no mesmo horário 

constant~ neste Edital. 

, nico com músicas rítimo 

I 
carnavalescas variadas. 
OBS I~portante ao Licitante: O 

dos Artistas/Bandas 
acima indicados é 

- de aualidade e o 

R$16.000,00 

R$27.000,00 
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Valor 
MIL REAIS 

Prazo 60DIASA CONTAR COM A DATA PREVIi'iTA PARA ABERTUR ' . ' 

Condiçõ~s de Pagamento: O pagamento ser~ realizado em 03 (três ) parcelas mensais , mediante apresentação 
de docun)Jentação fiscal. · 
Sobre a fatura incidirão os tributos 
licitante }'encedora isenta ou beneficiária 
ainda opfunte pelo SIMPLES, deverá 

' Somente:após o cumprimento de todas-as 
Em caso !de irregularidade na emissão dos 

,resent.1ção, desde que devidamente 

i 

instituídos e multas que eventualmfnte vierem a ser aplicadas. Sendo a 
de alíquota de q_u~quer impo~o, taxa ou de_ contribuição social ou 
com a fátura, copia do comprcpvante respectivo. 

acima será contado o prazo park a liberação do pagamento. 
fiscais, o prazo de pagament9 será contado a partir de sua 
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PROCESSO LICITA TÓRIO N" 002/2015. 
EDITAL DE PREGÃO N" 002/2015 
PROCEDIMENTO PRESENCIAL N° 002/2015 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês janeiro 2015, às 14:00 horàs, reuniram-se na 
sala de licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Minduri, Estado de Minas 
Gerais, sito na Rua Penha, n• 99, Bairro Vila Vassalo, o Pregoeiro o Senhor José 
Maurício Landim e a equipe de Apoio formada pelos membros Senhor Luiz Cláudio 
de Souza e Lucas Lopes Magalhães,para análise e julgamento e classificação da 
melhor proposta dos participantes do Processo Licitatório n• 002/2015, na 
modalidade Pregão Presencial n• 002/2015 pelo Procedimento Presencial n• 
002/2015, tendo como objeto e julgamento o menor preço total global de desconto 

"oferecido pelo licitante para contratação de empresa artística especializada para 
realização dos Festejos do Carnaval de Rua da Cidade de Minduri,Minas Gerais a 
realizar-se nos dias 13,14,15 ;16 e 17 de fevereiro de 2015, na Praça 12 de 
dezembro , na Avenida Getulio Vargas, nesta cidade de Minduri/MG com realização 
.de Shows Muslc.ais de Bandas Regionais.Para s.e.cr.etariar .os trabalhos foi nomeado 
o Senhor Luiz Cláudio de Souza .O edital foi devidamente publicado na forma da lei 
sendo que foi publicado no Mural desta Municipalidade e também em Jornal 
Regional de grande circulação . No dia , local e hora marcada para abertura das 
propost<J$ verJficou consrer retirou o edita! .somente e a seguinte ernpres<J: Jeferson 
Junior Bernardes - ME , da cidade Alfenas/MG, no dia , local e hora marcada para 
abertura das propostas e documentação foi constatado o recebimento de proposta 
de apenas uma empresa sendo:Jeferson Junior Bernardes ME , porém, o 
representante da Empresa esteve presente no certame , a saber , a empresa 
Jeferson Junior Bernardes ME , com sede na Avenida São José ,n• 1.439 ,Bairro 

"' Centro, éep 37.130-000 , na cidade de Alfenas , Estado de Minas Gerais , inscrita no 
· CNPJ sob o n• 12.020.959/0001-78.Após a rubrica por todos os presentes do 

envelope de proposta e documentação apresentadas, determinou o Sr. Pregoeiro a 
abertura do envelope de proposta do único participante, tendo se constatado o valor 
escrito, constantes dos relatórios anexos, partes integrantes e inseparáveis da 
presente ata. No present"l certame não foi realizada a fase de lances, tendo em vista 
uma única pro ta da empresa acima mencionada que esteve presente ,enviando o 
seu rese ant cre enciado, tendo apurado o seguinte resultado: 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ITEM 1 Global - Empresa Credenciada: Jeferson Junior Bernardes ME 

LANCES VERBAIS: 00 (ZERO) 

RODADAS: 00 (ZERO) 

CLASSIFICAÇÃO LICITANTE PROPOSTA 
!"LUGAR Jeferson Junior Bernardes ME R$ 75.000,00 

Encerrada a presente etapa, a única empresa presente acima citada concedeu um desconto de 
R$ 250,00 ( Duzentos e cinquenta reais ) na sua proposta escrita apresentada , ficando 

r--... portanto assim o valor total global pela prestação dos serviços ~ objeto deste edital a 
importância de R$ 74.750,00 (Setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) , logo em 
seguida determinou o Sr. Pregoeiro a abertura dos envelopes contendo a documentação do 
licitante classificado em I • lugar em seu respectivo lote, esta que foi analisada e rubricada por 
todos. Analisada a documentação exigida, constatou o Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio que 
o licitante, indistintamente, cumpriu com as exigências editalícias, estando, portanto 
habilitado. Sendo assim, considerando a ampla publicidade efetuada, conforme já relatado, 
considerando que o valor apresentado foi mais vantajoso , o Sr. Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições declarou o licitante classificado em PRIMEIRO LUGAR, em seu respectivo lote, 
VENCEDOR do presente certame. Prosseguindo, na forma da Lei 10.520/02, concedeu o Sr. 
Pregoeiro ao participante presente o direito de se manifestar quanto ao interesse na 
interposição de recurso contra a decisão ora exarada Não tendo havido qualquer 
manifestação, derernrinou o Sr. Pregoeiro a adjudicação do obj elo ora licitado ao vencedor. 
Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Pregoeiro a publicação da presente ata nos 

·"' termos da Lei Federal de n• 10.520/02 e Lei Federal de n" 8.666/93, para ciência geral e 
efeitos legais. Terminada a sessão às 14:56 h, eu, Luiz Claudio de Souza, secretário lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim, pelo Sr. Pregoeiro, pelos demais membros da equipe )e a oio e.pelo r eseQ,!ante presente. Minduri-MG, 22 de janeiro de 2015. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Todos por Minduri 

Admln!straç3o:2{11J/21!16 

TERMO DE JULGAMENTO 

Ref: Pregão Presencial no~ 002/2015 
Pl'Ocesso no 00212015 

Em 13 de janeiro de 2.015 esta Equipe de Apoio do Pregão Presencial deMinduri- MG enviou o Edital deste 
Pregão Presencial para publicação em Jornal Regional de Grande Circulação e também foi publicado no Mural desta 
Municipalidade para que todos os interessados no ramo pertinente manifeste o seu interesse em participar deste certame , no dia , 
local e hora marcada para a abertum e verificação dos envelopes de-propostas e documentação , verificou constar que retirou o edital 
somente a segulnte Empresa: 

Jejerson Junior BeriUJYdes AfE da cidade de Alfenas!MG 

Objeto' Proposta para' Contratação de Empresa Artística para realização dos Festejos do CarD11val 
de llua da Cida.de de Minduri MG a realizar-se nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de mvereiro de 2015 

Encenado o prazo do certame, esta Comissão do Pregão verificou constar que apresentou a proposta e a 
documentação exigida neste Edital somente a seguinte empresa e com o respectivo preço Total Global vencedor para a rea1ização de 
todos os eventos de 2015 conforme planilha de proposta apresentada e desconto oferecido pela empresa vencedora: 

1- Jeferson Junior Bernardes ME R$ 74.750,00 

Após a análise da proposta, esta Comissão verificou constar que a empresa proponente Jeferson Junior 
Bernardes ME apresentou a sua propos1a dentro das condições estabelecidas no respectivo edital, ficando a mesma 
classificada, como vencedora do certame. 

Nos termos do art. 109, I, "b" da Lei n°. 8.666/93 e da Lei Federal de n° 10.520/2002 e subsidiariamente 
pela Lei Federal de no 8.666/93 e alterações com suas alterações posteriores, deverá ser aguardado o prazo de três 

dias úteis para interposição de eventual recurso. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n". 8.666/93 e da Lei Federal de n" 
10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal de n" 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, fica ADJUDICADO a proponente: Jeferson Junior Bernardes ME ao Item: I da 
Planilha de proposta com o valor com desconto a importância total global de R$ 74.750,00 ( 
Setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais ), ao objeto Licitado da modalidade 
Pregão Presencial n".002/2015, que trata de Contratação de Empresa Artística para 
realização dos Festeios do Carnaval de Rua da Cidade de Minduri MG a realizar-se nos dias 
13, 14, 15, 16,e 17 de févereiro de 2015 ,conforme detalhado nos anexos ,que passa a fazer parte integrante do 

~presente Edita/,Vencedora do Processo Licitatório n" 002/2015, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Minduri-MG, para todos os fins de direito. 

Município de Mínduri em26 de janeiro de 2015. 

Rua Penha, 99- Vila Va saio- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PARECER JURÍDICO 

O Processo licita tório 00212015 na Modalidade Pregão P1-esencial D0 002/2015, cujo ol:!jeto que trata 

de Contratação de Empresa Artística para realização dos Festejos do Carnaval de Rua da 
Cidade de Mmduri MG a realizar-se nos dias 13.14.15.16 e 17 de Fevereiro de 2015 ,confonne 

detalhado nos anexos que passa a fazer parte integrante do presente Edital, verificou constar que teve interesse em 
participar deste certame a seguinte empresa: 

1 ~ Jeferson Junior Bernardes ME 

No dia , local e hora marcada para abertura , classificação dos envelopes de documentação e propostas o 

~Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificaram constar que participou do certame e teve como vencedora a 

seguinte empresa: Jeferson Junior Bernardes ME , no valor total global para a realização de todos os 

eventos , conforme proposta apresentada com desconto pela empresa vencedora , a importância de R$ 

74.750,00 ( Setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais ), pois a mesma 

apresentou toda a documentaçao e cumpriu todas as exigências deste edital e apresentou também a Carta 

de Exclusividade dos cantores constantes neste edital. 

A Equipe de Apoio do Pregão Presencial do Município de Minduri- MG, fez cumprir 

as exigências preconizadas pela Lei Federal de U0 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal de fl
0 

8.666/93 com suas alterações posteriores,em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, parágrafo ímico. 

À consideração de V. Exa. 

Município de Minduri- MG, em 26 de Janeiro de 2.015. 

~çx,~ . . ~ .. 
Dr .RdriEmatné Gajl 

Assessor Jurídico do Munici»io de Minduri- MG 
OAB/MG 105711 

Rua Penha, 99- Vila V -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326·1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento de Licitação n" 002/2015 na 

modalidade Pregão Presencial n" 002/2015, para que a adjudicação e parecer jurídico nele 

/',procedida, produza seus jurídicos e legais efeitos. 

pertinentes. 

Ciência aos interessados , observadas as prescrições legais 

Município de Minduri- MG, em 26 de janeiro de 2.015. 

o~~~ofa~~ 
to Municipal de Minduri- MG 

l 

Rua Penha, 99- Vila Vassa -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 002/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 002/2015 

PROCEDIMENTO PRESENCIAL No 002/2015 

CARTA CONTRATO IV" 00112015 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO 
DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DE MINDURI-MG NO 
EXERCÍCIO DE 2015. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI por meio da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, 
inscrito no CNPJ sob o n.0 17.954.041/0001-10, com sede Rua Penha, n° 99, Bairro Vila 
Vassalo, na cidade de Minduri, Estado de Minas Gerais e a EMPRESA Jeferson Junior 

~Bemardes ME, portadora do CNPJ/MF n.0 12.020.959/0001-78, com sede na Avenida São 
José , no 1.439 , Bairro Centro , na cidade de A1fenas , Estado de Minas Gerais doravante 
denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, representada, a primeira pelo seu 
Prefeito Municipal o Senhor JOSÉ RONALDO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, 
residente e domiciliado na Rua Durval Souza Furtado , no 417 , Bairro Centro , na cidade de 
Minduri, Estado de Minas Gerais, portador do CPF n° 413.912.926-34, resolvem celebrar o 
presente CONTRA TO, autorizado nos autos do Processo Licita tório n.• 002/2015, parte 
integrante deste instrumento independente de transcrição, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal de no 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal de no 8.666, 
de 21 de junbo de 1993 e alterações, mais as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços artisticos para realização dos Festejos 
do Carnaval de Rua d1l Cidllde de Minduri MG a reahzar-se nos dia.s 13.14.15; 16 e 17 de 
Fevereiro de 2015. na Praça 12 de Dezembro, na Avenida Getúlio Vargas, com a seguinte 
programação: Conforme Formulátio de Proposta apresentada pela empresa vencedora do 
certame. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO 
A despesa com o presente contrato correrá a conta da Dotação Orçamentátia Consignada na 
proposta orçamentátia do exercício 2015, na rubrica 2.10.00.13.392.010.2.0079,339039. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente Contrato é celebrado mediante licitação na modalidade pregão, conforme o 
estabelecido na Lei 10.520/2002, c/c a Lei no 8.666, de 21 de junbo de 1993 e autorizado nos 
autos administrativos Processo de Lici ç· no 70!);2,(2015 e Pregão Presencial de D0 

002/2015. ~fK/ 
sé r-.rv:ü!o 0:-:~ 5:l.<Jc. 

Prek••··· '• 'P'" ~ . 
CPF: o.i,J,9ll.':l2.6-~4 4 

10. ~~'-2.286.190 
o 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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/ 

CLÁUSULA QUARTA- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O objeto deste contrato será executado fielmente pela empresa contratada vencedora do 
certame, de acordo com todas as exigências contidas neste processo licitatório. 

CLÁUSULA QUINTA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Dá-se a este contrato o valor de R$ 74.750,00 ( Setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta 
reais ), fixo e irreajustável, conforme Mapa de Apuração. 

-~ 

§ I •. O pagamento do objeto constante na cláusula primeira será efetuado em três parcelas 
iguais mensais sendo que o valor total global contratado é a importância de R$ 74.750,00 ( 
Setenta e quatro mil e setecentos e ciuquenta reais) contra apresenta da Nota Fiscal: sendo 

· o valor das parcelas conforme segue: 

!'ParcelaR$ 25.000,00 35%dial2/02/2015. 
2' Parcela R$ 25.000,00 35% dia 12/03/2015. 
3'ParcelaR$ 24.750,00 30% dia 14/04/2015. 

CLÁUSULA SEXTA-DO PRAZO 
Este contrato vigorará pelo prazo a partir de 26 de Janeiro de 2015, podendo entretanto ser 
aditado nas formalidades legais. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Os serviços serão direcionados pelo Gabinete do Prefeito e Comissão Organizadora das 
festividades, sendo de responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas da presente 
contratação, inclusive fretes, encargos sociais e trabalhistas, viagens, hospedagem, enfeites 

r' estadia, alimentação, lanches, Seguranças , ficando sob a responsabilidade do MUNICÍPIO 
apenas as despesas com limpeza , implementação do local, iluminação, fiscalização , 
pagamento ao ECAD caso incidir. 

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 
Cabe ao MUNICÍPIO, através de um representante nomeado pelo Gabinete do Prefeito e 
Comissão Organizadora, exercer a fiscalização da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA NONA- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
I- É de inteira responsabilidade do CONTRATADO a prestação dos serviços nas formalidades 
exigidas na Licitação e neste instrumento. 
11- O CONTRATADO deverá atender ao especifice71do n ~Jfçf}'6parte integrante do 
Edital. José Ronaldo da Silvo 

Prefeito Municipal 

CPF: 413.912926·34 ~·J 
10: M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENAliDADES 
L Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento contratual, a 
Prefeitura Municipal de Minduri -MG poderá, garantida a prévia defesa da contratada no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as 
seguíntes sanções: 
a) advertência por escrito, quando o contratado deixar de atender determinações necessárias a 
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega e a prestação dos serviços a critério 
da administração da Prefeitura Municipal de Minduri; 
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor 
estimado do contrato; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Mind!lfi, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

. d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
~' perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso dos shows. 
Será Tolerado atraso de no máximo 40 (quarenta) minutos. 
f) multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, caso seja substituído 
quaisquer shows sem expressa anuência do Município. 
g) multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, caso o contratante 
desista da prestação de serviços sem prévia e por escrito justificativa acatada pelo Município. 
I!- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor fmanceiro da Prefeitura Municipal 
de Minduri_MG, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação. 
III- Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 
por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 
" 9 .1. A inexecução total ou parcial deste Contra!>~". por parte da empresa Contratada, 

infringindo ao Art. 78, da Lei Federal de no 8.666/93, enseja sua rescisão por parte da 
Contratante, assegurados todos os direitos previstos em Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO 
1 O .1. O presente Contrato será publicado, em extrato, conforme determina o Parágrafo Único, 
do artigo 61, da Lei Federal de n.0 8.666/93. 

E.~:il!o 
é Ronaldo da Silvo 

refeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, com renúncia expressa a outros, por 
mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato. Por 
estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, das 
quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença das testemunhas abaixo. 

Minduri, MG, 26 de janeiro de 2015. 
1 
.... é R ld . 
~·s ona o da S•lvo. 

r ./1/ CPFt 413.912.926- ·14 ~
' /, 1 ''refeito Municpal 

~Jda ilva JD, M-2.286190 
Prefi unici de Minduri - MG 
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