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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, consulta-me a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, se a minuta do instrumento convocatório relativo ao Processo de Licitação n° 004/2016 na modalidade de 
Carta Convite,que o governo municipal de Minduri - MG pretende instaurar para a Contratação de Empresa 
especializada para o fornecimento de Prestação de Serviços para a realização do Carnaval de Rua do ano 

/' <: 
... ~ 2016, tofl1 Locação, Locução, Iluminação, ~onorizatão, Fako.~ho-ws dé Bandas de Renomes Rt!gionais 

acompanhada com Carta de Exclusividade dos Artistas devidamente datadas e autenticadas em Cartório , 
emitida pelos empresários dos artistas a serem contratados , conforme relação em anexo para o 
atendimento da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Minduri!MG , conforme descrição 
deste Edital relacionados no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 
001/2016, parte integrante do edital, está em condições de ser aprovada. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG , acompanhou a Minuta a ser examinada do 
respectivo Processo Licitatório n° 004/2016. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 

FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso 11, alínea 
~, do artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como Modalidade para a Licitação a CARTA 
~ONVITE. Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

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

A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela 
legislação regedora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Convite, foi simplificada a 
documentação conforme previsto no § 1 o do art 32 do Estatuto das licitações sendo no entanto 
necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 
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Como instrumento contratual está definido 
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. 

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório o 
~rocesso Licitatório n° 004/2016, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela 

.. este serviço em todas as páginas do documento examinado. 

Lembramos que, conforme previsto no inciso IV do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo 
mínimo de 05 (CINCO) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das 
propostas deverá ser respeitado, considerando-se a modalidade e o tipo de Licitação adotados. 

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

. r----

Este é o meu parecer . 

Minduri-

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB MG 105711 

Rua Penha, 99- Vila o- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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Referência 

Publicação de Edital de Convocação 004/2016 
Tipo Menor Preço Global 

Carta Convite no 001/2016 
Processo Licitatório no 004/2016 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , nomeada através da Portaria n° 
602/2016 de 04 de janeiro de 2016 , no uso de suas atribuições legais , toma -se público que 
pelo presente instrumento de convocação , ficam convidados todos os interessados no ramo 
~ertinente em participar deste certame de preços , cujo objeto é para: Contratação de Empresa 

.mecializada para o fornecimento de Prestação de Serviços para a realização do Carnaval de Rua do 
ann d.e 2016 , com Locação, Locucão, Iluminação , Sonnrizacão , Palco,Shows de Bandas d.e Renomes 
Regionais acompanhada com Carta de Exclusividade dos Artistas devidamente datadas e autenticadas 
em Cartório , emitida pelos empresários dos artistas a serem contratados, conforme, minuta de 
contrato e formulário de proposta, gue são partes integrantes deste Convite. 

O Convite será encerrado às 14:00 horas ( quatorze horas ) do dia 19/01/2016, 
mediante abertura dos envelopes de documentação e das propostas recebidas dos licitantes 
pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG 
,que acontecerá as 14:00 horas , nesta mesma data na sede da Prefeitura Municipal de 
Minduri- MG , sita à Rua Penha, n°. 99 , Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri- MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e que 
estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência 

,rqínima de 24:00 horas do prazo de encerramento e quaisquer esclarecimentos adicionais , 
--ntrar em contato através do Tel: 035 3326 1219 , no horário de 8:00 as 11:00 e 12:00 as 
17:00 horas de segunda a sexta feira. 

Município de Minduri- MG, 13 de janeiro de 2016. 

Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri - MG 

' 
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Processo de Licitação n° 004/2016. 

Carta Convite nº 001/2016. 

EDITAL DE LI ClT AÇÃO 

A Ptefeitüfa MUAieii§al âe Miflâufi , Estaâe âe Mii'ias Gerais, em eei'iferffilâaife eem a Lei Feêefal 
de n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público aos interessados do ramo pertinente que fará 
realizar licitação, na modalidade CONVITE, do tipo Menor Preço Global, para Contratação de Empresa 
especializada para o fornecimento de Prestação de Serviços para a realização do Carnaval de Rua do 
ano de 2016, com Locação, Locução, Iluminação, Sonorização, Palco,Shows de Bandas de Renomes 
Regionais acpmpanlwda com Carta de Exclusividade dgs Artistas deyidamente datadas e autenticadas 
em Cartório , emitida pelos empresários dos artistas a serem contratados e que estará recebendo, 
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela Portaria 602/2016 de 04 de Janeiro 

,r--.te 2016 os envelopes de documentação e propostas e serão recebidas até o dia 19/01/2016 às 14:00 horas 
,·na sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG , situada na Rua Penha, no 99 , Bairro Vila Vassalo, (Edificio 
sede da Prefeitura), em Minduri /MG, sendo que nesta data e horário serão abertos e analisados os envelopes 
de documentação e propostas. 

A presente licitação será regida pela legislação pertinente, acima referida, e em conformidade 
com as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO: 

1.1. O objetivo da presente licitação é a Contratação de Empresa especializada para o 
fornecimento de Prestação de Serviços para a realização do Carnaval de Rua do ano de 2016 , com 
Locação, Locução, Iluminação , Sonorização , Palco,Shows de Bandas de Renomes Regionais 
acompanhada .com Carta de Exclusividade dos Artistas devidamente datadas e autenticadas em 
Cartório , emitida pelos empresários dos artistas a serem contratados, tudo em conformidade com as 
especificações contidas no Anexo I deste edital. 

1.2. O objeto desta licitação inclui a realização dos seguintes serviços: 
a) Fornecimento e operação de equipamentos de som , luz, durante os eventos; 
b) Fornecimento e montagem de estrutura de palco a ser utilizado para apresentação de 
atrações artísticas e animação do público; 
c) Bandas de renome regionais , Locução de toda a festa e execução de som mecãnico, nos 
horários especificados no-anexo deste contrato; -

1.3. Os eventos a serem atendidos pela presente licitação serão no período de 05/02/2016 a 
09/02/2016. 

1.4. Incluem-se ainda no rol dos encargos da licitante vencedora as despesas com 
remuneração, transporte, todos os encargos trabalhistas de todos os trabalhadores e prestadores de 
serviços envolvidos . 

. ~D Rua_Penha, 99- Vil~ Vassalo- F~ne: ~35) 3326~1219- Fax:J35) 3326~1444 
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2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas que satisfaçam às exigências 
concernentes à habilitação jurídica e à regularidade fiscal , em conformidade com o prescrito neste edital. 

2;2; Q~ intªrª~~ª!;i!?§ ªm 'ªªrtiGiPªr ªª Pfª§ªntª liGitª~ª~ ªªvªrâ!? ª 'ªrª§ªntªr à G~mi§§â~ 
Permanente de Licitações 2 (dois) envelopes distintos e lacrados, contendo em sua face externa as 
seguintes inscrições, identificando o seu conteúdo: 

• ENVELOPE N2 1- "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 
• ENVELOPE N2 2 ·"PROPOSTA DE PREÇOS" 

2.3. Os envelopes deverão possuir também, em sua face externa, a identificação do nome, 
ndereço e telefone do concorrente, e ainda a identificação da licitadora (Prefeitura Municipal de 

,lflinduri/MG) e dos números do processo ( Processo de Licitação n2 004/2016 e Carta Convite n2 

001/2016 ). 

2.4. A licitadora reserva-se ao direito de não receber envelopes contendo documentação de 
líãbilitãÇãõ é prõpõstãs qué nãõ éstéjãm dévidãménté idéntificadõs éxtérnãménté nã fõrmã é mõdó 
estabelecidos nas cláusulas anteriores. 

2.5. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por fotocópia autenticada em 
cartório ou por servidores da Prefeitura (licitadora) ou membros da Comissão de Licitação, mediante a 
apresentação dos originais. 

2.6. Somente poderá participar das fases de análise e julgamento de documentação e propostas 
de preços, com direito a assinar documentos e tomar deliberações, o representante legal da licitante ou 
PfªPª§1ª gªyj§!ªmªntª §fªdªn!?iª§!ª Pªf in§trwmªn1º PYPiiG!? !?M Pªrti!?MIª r Qª Pf!?§Yfªiã!?; P!?rtªnd!? §klª 
respectiva carteira de identidade . 

. ~ 2.7. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 
.• citante. 

2.8. Será vedada a participação de empresa que tiver como sócio, dirigente, gerente ou 
responsável técnico qualquer agente político ou servidor público do Município de Minduri/MG, conforme 
prescrito pelo artigo. 92 , 111, da Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações. 

3- DA HABILITAÇÃO: 

3.1. Para efeito de HABILITAÇÃO, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos em 
êêl§ia autêfitiêaêa êU êri§ifial! 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA- CNPJ (ANTIGO CGC). 

PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO CONJUNTA 

~ROVA D~ ~~GULA~IDAD~ ~AAA COM A WAZ~NDA ~$TADUAL 

PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL 

·;#fo 
\ Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FGTS 

PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, A NÃO SER NA 
CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

PROVA DA REGULARIDADE RELATIVA A JUSTIÇA TRABALHISTA 

XEROCÓPIA DO CPF E IDENTIDADE DOS EMPRESÁRIOS. 

3.2. A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto nesta cláusula 
inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do respectivo envelope de Proposta. 

3.3. Os documentos relacionados nesta cláusula não poderão ser substituídos por qualquer tipo 
de protocolo. 

r---... 
4- DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

4.1. A proposta deverá ser elaborada em uma única via, apresentando redação com clareza, 
com valores expressos em moeda corrente nacional, datilografada ou digitada por qualquer processo 
eletrônico, contendo a identificação da licitante (razão social, CNPJ e endereço), a data e a assinatura do 
responsável (ao final), e deverá ter todas as suas páginas e anexos devidamente rubricados pelo mesmo. 

4.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: 

a) Identificação resumida do objeto licitado, com a indicação de que o seNiço se fará em 
conformidade com todas as especiicaçôes exigidas pelo presente edital e por seu anexo; 
b) Discriminação dos itens de.seNiçcis licitados; · 
c) Preço global fixo e irreajustavel dos seNiços, expresso em algarismos e por extenso; 
d) Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias a 
contar da data prevista neste edital para o seu julgamento, subentendendo-se, no caso de 
omissão, que a proposta é válida por prazo indeterminado; 

4.3. Na proposta de preços apresentada deverão estar inclusos todos os custos e despesas 
correspondentes ao objeto licitado, tais como: materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, 
impostos, fretes, seguros tributos incidentes sobre os produtos, fretes e outros encargos necessários à 
entrega do objeto da presente licitação. 

4.4. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que o proponente 
examinou criteriosamente os documentos e informações contidas neste edital e em seu anexo, e julgou-o 
suficiente para a elaboração da proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus 
detalhamentos. 

4.5. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na prestação dos seNiços (palco, som, 
iluminação, etc) deverão ser da melhor qualidade e obedecer às especificações técnicas apresentadas no 
Anexo I deste edital , e os profissionais responsáveis pela sua instalação e operação deverão ser 
capacitados para tanto, tudo de forma a garantir a qualidade do evento e a segurança do público. 

&, 
1 
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5- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

5.1. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação levará em 
consideração, conforme especifica o preâmbulo deste edital, o critério do Menor Preço Global, sendo-lhe 
vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou reservado que possa, ainda 
que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

5.2. A classificação neste processo dar-se-á pela ordem crescente das propostas de preços 
apresentadas, sendo que, no caso de empate, a classificação se fará , obrigatoriamente, por sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

5.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem integralmente às exigências contidas neste edital e seu ane 
b) Apresentarem preço global excessivo ou inexeqüível; 
c) Deixarem de apresentar proposta para qualquer dos produtos licitados. 

5.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de propostas escoimadas das causas de desclassificação. 

6- DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO: 

6.1. No dia, local e hora previstos no preâmbulo deste edital , o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação dará início, verbalmente, às fases de abertura, análise e julgamento dos 
documentos de habilitação, indicando, em princípio, o nome de seu secretário, que terá a incumbência de 
registrar todos os acontecimentos de relevo, bem como os solicitados por membros da Comissão e 
prepostos dos licitantes legalmente credenciados. 

6.2. Serão abertos inicialmente os envelopes de n° 01 (Habilitação), e na seqüência a Comissão 
r1e Licitação procederá à análise dos documentos de habilitação e anunciará o resultado. A documentação 

..;erá repassada à apreciação de todos, devendo ser rubricada pelo Presidente e membros da Comissão de 
Licitação, bem como pelos representantes legais de licitantes presentes. 

6.3. Os licitantes inteiramente regulares, conforme o disposto na cláusula terceira, ficarão 
habilitados para a fase de análise e julgamento das propostas de preços. 

6.4. Será julgada inabilitada a licitante que: 

a) Deixar de atender a alguma exigência constante neste edital, principalmente aquelas referidas 
na cláusula terceira; 

b) Colocar documentos em envelopes trocados; 

c) Não apresentar, no prazo definido pela Comissão Permanente de Licitação, os eventuais 
esclarecimentos exigidos. 

ilf~~u-~Per:h~c~9 : Yila Vas~lo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) .3326-1444 
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6.5. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa deste, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, serão devolvidos os envelopes de propostas de preços, inviolados, aos -participantes 
inabilitados, diretamente ou pelo correio. 

6.6. No local, data e horário mencionados no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente 
de Licitações procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes 
habilitado-s, sendo os documentos neles encontrados verificados e rubiicados pelos membros da Comissão 
e pelos licitantes presentes. 

6.7. A Comissão Permanente de Licitação procederá ao julgamento das propostas de preços e 
divulgará o resultado da licitação. 

6.8. As reuniões revistas nos itens 6.1 e 6.6 serão encerradas após a leitura da ata e assinatura 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes e prepostos presentes. 

6.9. Estando presentes, na sessão prevista no item 6.1, representantes de todos os licitantes, 
estes poderão, após anunciado o resultado da habilitação, desistir do prazo para recurso contra tal decisão, 
desde que tenham recebido poderes expressos para tal e o façam por escrito. Se todos o fizerem, a 
Comissão poderá realizar, de imediato, a abertura e o julgamento das propostas de preços, antecipando a 
sessão prevista no item 6.6. 

6.10. Todos os acontecimentos relevantes que disserem respeito à licitação serão devidamente 
registrados na ata da reunião. 

6.11. A partir do exato momento em que a Presidente da Comissão de Licitação der por iniciada 
a fase de HABILITAÇÃO, não mais será possível o recebimento de quaisquer outras documentações ou 

A ro postas. 

6.12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

6.13. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por 
motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 

7- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7 .1. O pagamento será efetuado mediante o cumprimento dos serviços licitados e a 
apresenti.çã;a notas fiscais. sendo dividido em?s ).parcelas: 

~~ ) --~u_a_P~.~h~:...~g : Yil~ v_as~al_o ~ ~) 3326-121_?.~!~x~J~5)_3~~~~~~~~ ~" 
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18 parcela 35% (trinta e cinco por cento): R$_ ( 

28 parcela 35% (trinta e cinco por cento): R$_ ( 

33 parcela 30% (trinta por cento): R$ ___ _ 

), no dia 29 de Janeiro de 

), no dia 29 de Fevereiro de 2016; 

), no dia 30 de Março de 2016. 

7.2. O valor dos serviços licitados não será reajustado durante a vigência do período contratual e 
pagamento da última parcela; 

7.3. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações do 
orçamento do Município de Minduri para o exercício de 2016: 

2.1_0.ft0.1J..3~2.0~0.2 .. 0029-3J203-2 Carnaval de Rua 2016 

8 - DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO: 

8.1. Dos atos e decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberão recursos 
previstos no art. 109 da Lei nQ 8.666/93, nos prazos neste assinalados. 

8.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão Permanente de Licitações e decorrido o 
prazo. r~cursal, ou tef!dO ~avidq_ d~sistência_ expressa deste, ou após o~ recu ~sos interpostos, o processo 
licitatório será encaminhado ao f3refeito Municipal, para a competente deliberação. 

8.3. Homologado o resultado indicado pela Comissão e adjudicado o objeto da licitação ao 
proponente vencedor, este será formalmente convidado, dentro do período de validade da proposta, a 
comparecer em data, hora e local que forem indicados, para a assinatura do contrato. 

9- DO CONTRATO E DOS PRAZOS: 

9.1. É também parte integrante deste edital a minuta do contrato a ser celebrado com a licitante 
vencedora dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias da homologação, na qual constam as condi.ções de 
execução do objeto licitado, a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais 
obrigações das partes. 

9.2. Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que 
tenha ãpreseritãdo documentos ou deêlãrãÇões incorretas, bêm cõniõ ãquelê cujã situãÇãõ jurídicã ou fiseãl 
tenha se alterado após o início do processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 

9.3. A não assinatura do contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte de 
qualquer dos licitantes convocados, implicará em sua eliminação, além da incidência de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo d demais sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal de n° 8.666/93. 

e: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 . . 



Município de Mind~-. 
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1 O - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução do objeto desta licitação, o Município de Minduri I MG poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, além de outras previstas no instrumento de 
contrato e na Lei 8.666/93: 

a) Advertência; 
b) Multa de 20% (cinqüenta por cento) do valor total do contrato, no caso de a contratada desistir 
injustificadamente do mesmo, aumentada para 50% (cinqüenta por cento) do valor total do 
contrato, se a desistência ocorrer a menos de quinze dias da abertura da festa; 
c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, caso a montagem da estrutura de 
palco, som e luz não esteja completamente concluída e funcional até a data prevista no contrato; 

1 õ.2. As multas poderão ser descontadas de eventuais pagamentos a serem reaiizados pelo 
r"!unicípio em razão da própria aquisição de bens licitados, ou recolhidas em documento próprio, em favor 

..ja Fazenda Pública Municipal, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da notificação da 
irregularidade. 

11- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências objetivando esclarecer ou complementar informações que possam instruir e elucidar questões 
pendentes do processo, vedada a juntada de documentos não apresentados no momento oportuno. 

11.2. A licitadora poderá revogar a presente licitação, por interesse público, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre em despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes 
quaisquer indenizações ou reclamações. 

11.3. A participação no processo licitatório implica no pleno conhecimento do teor do ato 
convocatório e na submissão a todas as condições nele contidas, para todos os efeitos legais. 

11 A, Q~;~ªi~g!,!~f ~~vi~ª~ r~Plªc;i!i>nª~ªª ª ~~~ª !ic;!tªçªç ~ªY~fª9 ª~r ~ir!m!~ª~ ªtrªv$~ ~9 
A epartamento de Compras e Licitações (DECOL), na sede da Prefeitura Municipal de Minduri-MG ou pelo 

Jlefone (35) 3326.1219, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 h., e das 13:00 às 17:00 h. 

11.5. Os casos omissos e dúvidas com relação à presente licitação, como também deste edital, 
serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações. 

11.6. ~azem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

Anexo 1: 
Anexo 11: 
Anexo 111: 

Descrição dos produtos licitados; 
Minuta do Contrato; 
Modelo de declaração sobre não-emprego de menores. 

Presidente da Comissão de Licitação de Minduri " MG 

5 • 
Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 004/2016. 

CARTA CONVITE No 001/2016. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

i. úó ÓBJETÓ: 

Contratação de empresa artística para realização dos festejos do Carnaval de Rua de 
Minduri - MG a realizar-se nos dias 05;06, 07;08 e 09 de fevereiro de 2016. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

~ 2.1 O Município visa a realização deste evento para animar os festejos do Carnaval 
de rua da cidade de Minduri- MG em 2016. 

f~ 

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: 
08 Caixas line array- médio e agudo no fly. 
08 Caixas sub 18"- 2x18" cada. 
02 amplificadores 5.000W digital. 
02 amplificadores 3.000W digital 
02 amplificadores 2.000W digital 
02 mesas digitais 48 canais P.M.5.D. (exigidas pelos artistas) 
24 refletores par- foco 5, foco 1, foco 2. 
04 elipsidal 
04 mini bruts 
04 strobos 3.ooow 
06 moovings 575 
02 máquinas de fumaça 
O 1 mesa perola a volt 
01 Locução para cada dia do evento. 
300 ca.ttazês próinocionáis tólóridos- 04 cótes 
Divulgação do evento 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

Sexta 0510212016 

Som mecânico com músicas rítimo carnavalescas variadas. 

Sábado 0610212016 

01 Show Banda de Projeção Nível Regional, ( MARLON FREITAS E BANDA ) rítimo (Músicas variadas , Pagode, 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. 

Domingo 0710212016 

~1 Show Banda de Projeção Nível Regional, ( CLIMAX ) rítimo (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. 

Segunda Feira 0810212016 

01 Show Banda de Projeção Nível Regional , ( CLIMAX ) rítimo ( 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. 

Terça Feira 0910212016 

Som mecânico com músicas rítimo carnavalescas variadas. 

OBS Importante ao Licitante: O nome dos Artistas I Bandas preferencialmente acima indicados é para mera indicação de qualidade e o Licitante ,--..., 
.1este quisito deverá apresentar a Carta de Exclusividade para o Show. 

Divulgação com 500 Cartazes ,Sonorização de Palco , Transporte , Iluminação de Palco , 

Hospedagem Camarim , Alimentação e 1 O 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 da empresa 
licitante vencedora da proposta deste edital. 

~~~f Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Foz-6-12,1_9_ :_Fax:J~SJ -~26:~~~4 __ 
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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-~janeiro de 2016 

C'son Botelho 

Presidente da c"[(""ão ~f" ~e. Minduri!MG 

Dr.~=Ematné ~ . . 
Assessor Jurídico do Municipio de Minduri- MG 

OAB/MG 105711 

\ 

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



Secrvtaria da Mlc-.ro e Pequena Empresa da Presidéncia da Repúblic 

Secrvtaria de Raclonalizaçl!o e Simpli!icaçao 

Departamento de Registro Empresarial e lntegraçao 

Secrvtaria de Estado de Desenvolvimento E.conOmico de Minas Gen 

NIRE (da - ou ftUal. quando a 
sede forem outra UF) 

1110324639 
1 - REQUERIMENTO 

Código da Natureza 
Jutldica 

135 

N" de Matricula do Agenta 

Auxmar do Comérdo 

JUCEMG Ata:002·111121201!515:41 

1111111111111111111111111111 
15/870.83 ·1_ 

ILMO(A). SR(A}. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
NOME: JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.s• o deferimento do seguinte ato: N° FCN/REMP 

N" DE CÓDIGO 
VIAS 

CÓDIGO 
DO EVENTO OTOE DESCRI Ao DO ATO/EVENTO IIIIJJJJlU,~I\11 

ALFENAS 

Local 

1 Dezembro 2015 ~ 
Data 

~~-0-~D-A_J_U_N_T_A __ C_O_M_E~R~C-IA-l--------------------~[J~D-E_c_ls_A_o_c_o_L_EG_I_Ao_A ____ ,_ ____________ . _____ ____ 

Nome(a) Empre.anal(als) lgual(als) ou semelhante(s): 

[]stM osiM Prooesso em Ordem 

A decisao 

--'--'----
Data 

ONAO_/ __ /_ ONAo _) __ I_ Responsllve! 

Data Responsllvel 

llECISAO SINGULAR 
QJrocesso em exigência. (Vide despaálo em folha anexa) 

)2g' Procell$0 deferido. Publique-se e arquive-se. 

r'- O Prooesso indeferido. Publique-se. 

OECISÂO COLEGIADA 
O Processo em exigência. {Vide despacho em folha anexa) 

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

O Processo Indeferido. Publique-se. 

---'--'----
Data Vogal 

p 

Data RHponsável 

;:• Exig&ncia 3" Exigência 

o o 
1_5_,_e;s 

Data 

2• EKigência 3" Exigência 

n n \ ,. 
/ ~~ JUNTA COMERCIAL. DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
~~7~'~ CC:RTIFICO O REGIST~ SOB O NRO: 5e~0724 
' ·..-... z-· EM 1!111212015. . . 

Prolocolo: 151810.135·1 

All16t4273 

c:;:/ }({( 
• 

Junta Comercial do Estado de Mmas Gera1s .AI= .~ 
1 
Q 

~ Certifico reg1stro sob o n° 5630724 em 15/12/2015 da Empresa JEFERSON JUNIOR BERNARDES ~ 32 
11/12/2015 Autenticação: 3A25F60D6969E54C9D2BC5853829845F4861 . Marine lv ri A P"""" • "'"'"' 



(mAe) 

MARIA DAS GRACAS FERREIRA BERNARDES 

CPF (nolmo<o) 

069.047 .846-10 

ILIADO NA (LOGRADOURO rua. av . ele.) 

: • RUA PORCINA PINTO DE CAMPOS 

·'·f· COMPLEMENTO B~RRO I DISTRITO 

JARDIM AEROPORTO 
CEP 
37130000 

· ~ . 't EVENT DESCRI O DO EVENTO 
'f~: 

CO EVENTO 

· ;~ NOME EMPAESAR 

}~· JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME 

,~ l.OGRAOOURO (rue,""· etc.) 

/ ;_: AVENIDA SAO JOSE 

: -~ .• COMPLEMENTO 
.... !, 

· :. -~· 

CEP 

37130000 

· ; ~.}M~UN~I~~~------------------------------------------~----~~------~~~~~~~~~~------~----------~ 
.:: ALFENAS 

--8230001 
,·,;.e ..._ ......... 

·:i:; 4322303 
,_. ·' 4930203 
· -: 5611201 
;;:; 7739003 

~~,: ~~g~ 
'! 9001902 

9001905 

OESCR DO OBJETO 

ERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS. CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO DE 
LUMINACAO, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. PROOUCAO 

USICAL (TRIO ELETRICO E BANDA MUSICAL). ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA E PRODUCAO DE 
SPETACULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS, INSTALACAO DE SISTEMA OE PREVENCAO DE INCENDIO. AGENCIA DE 
ENOA DE INGRESSOS, TRANSPORTE ROOOVIARIO DE EXPLOSIVOS E COMERCIO VAREJISTA DE PRACA DE 
LIMENTACAO. 

OU OE FI..IAL OI! OUTRA UF 

.. • ~ .... . .. ··::· .: ~~: .f. ·':t .~:; ... · .·~ ~ ... : :~ -~ .,..- .· .. ·. · : 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 
§ 3° DO ART. 4° DA IN-OREI 0312013, EVIDENCIADA EM 
RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO 

MODULO INTEGRADOR: J153986524678 I 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais • 
Certifico registro sob o n° 5630724 em 15/12/2015 da Empresa JEFERSON JUNIOR BERNARDE)-~· Nire 311103246 9 e protocolo 158708351 -
11/12/2015. Autenticação: 3A25F60D6969E54C9D2BC5853829845F4B61 . Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. Para validar este 



Sec...wia de Mlcnl e Pequ.ne Empreq da PrealcNncl• da República 
Secretaria de ReclonllliZa;lo e Slmpllfl.,.;lo 

eln~:~~ . 

DAS GRACAS FERREIRA BERNARDES 

ECONOMICA$ (PRINCIPAL E 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 
§ 3° DO ART. 4° DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM 
RODAP~, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO 

MODULO INTEGRADOR: J153986524678 "' 111111111111111111111111111 

~? ~<: 
~0000 

30000 

te.·;::;·~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
-i,f~: Certifico registro sob o n• 5630724 em 15/12/2015 da Empresa JEFERSON JUNIOR BE><NAKu,...., E. Nire 31110324639 e protocolo 158708351 -
~~ 11/12/2015. Autenticação : 3A25F6006969E54C902BC5853829845F4861. Marinety de Bomfim - Secretária-Gera!. Para validar este 



· .•1SH':1i:-: do Oc~cnvo l\imt::nll~. Jnl•l'l:.t ria l~ Ct liiC:rr:kl ê..:tt~nor 
.wrl·!lcut.l do (J:;sc•wolvuncnto Jil Pruduçno 
J)cpêlr tamer~ IO Nar.10naJ de RL:g::.\IH.· do Con1P.rc'o 

fT,()~. l EliiJ L' E I D~N rÍF ICAÇAv DO Fi F.GISTRO DE EMPRES..\ . <-Úi'E DA S f DL' 

• 311 í 041 C0t. -3 
L --- ·--· I NO.". :F.. GO !::_t . ~ pf~ES,\r-!10 ~oo • nple:o :..crr. ~!brev i .ltuast 

J U~ IO Ct:SAR rUROU i~.~ 

f-:-N77AI::7; I<:::-),,77AL- IU-f,Q_E _ _ __ _ 

BRAS ILE i f~A 

Í ~~ '~> -~lJ REGit:OE DE GE"J<; (s•· c:as;~<::) 

. Fll 'IÜ DE t;J;I I} 

REQUERI MENTO DE EMPRES/ 

p7-iiino- c- ;v_I_L -

: SOLTEIJ~O 
_ __:]_ ______ _____ ~-----~ 

- - --,-- ·---·--- ----- --------- --·· 
{ll li;.l\:: i SI .V lO DIVINO FURO~ IM 

r-.k;O ) Q E~~~d;-:-c-m:-J:>-r: •:-nJ;I:-_,.:-Io7) ----rciDE\JTiõ'ADE {n·u •1e10) 

_____ j MAl~ Ir\ D/\ CONCE IC1\~ NEVES 

t), Jfl•; Emissor · -,J~;;-· - -.-::C:-::F:=F- r- _,-,-, ;;;·-:------·--· 

13t0Si1977 . ll3322015 141 038 HJ4 .0 lu · 4~ j CE TRA 1MG 
f=:-:-=-~=-:--------'--------------·-·---- ~-j ___ ....!_ ___________ _ 

l [f\ ·,,N · P, .~·c POH {!omw <'c c n;:mc•paçao ~on)CIHU no c~sG ~1e 111en01 1 

I 
! CO~ IIC:~ lADO NA t OGI'<!.-"IOOURO ru<l . ih uc 1 i RL f , l{ FLN<IINIO MIRANDA 

!;~;~<''' -·-- ·-- -·-
1 

: co··.IPcf·t.·fo;rrL· ·------------------,.-;~ ~:;-;,O:::,~,-::~,:;-;~::-~"'D"'~5c-~;:;:::::~;:;:~~------------

I~~U~liC,,., IO ____________ __ ,l.___ - - - - - --- ------ ----- ·- -- - -· - -

j :.l I 1 

JIT !\JUBA ___ _l·~·-' _____ . __ 
j cl eclara . sob as penas da lei , não es tar impedid o de exercer ativ idade empresária, que não possui ou tro r'Jgis:ro cic E: ll q, :c ;·,,i 

. ·; ucr á Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 
\.._..{, 

! oo:~ 
[>ESC!<IÇAQ DO A I O 

/1L TERACAO \\ 

' 

C VENTO DESCR.ÇÃO DO E' é'<"l r; 

2244 AL TERAC/10 DE IIT'VIL·• c:S ECONOMIC/,S I'· .:'<• i , .. 

[-=E-VL""-1•"'1-:0+cD:-:LSCRIÇi.O 00 I: VE.N lt.-) - - --------- - --'-----+.f--:\-;l·.-:c, J::;TO;;;I-:D;-;:E-;::S-;::C-;::R;:;:IÇ:-;Ã-;::0 -:;D:::O-:f:-:\·,c.E-:c.'l.,-.i c'--- -------- - ---

-· _J 

·! 

-:-1 

I 
.. , 

.i 
I i~~,~~~~~~~~;: :' ,~OV IMENTO flí<. __ T I ST I C~~~~;f·-., -----------L----'----- - - -·--·--·- --· - -···-· ··-··-- .... --

r LO~,R/\0001.() \ fU:1 ~. v . c:c) - ---:---::-~·~---------l 
I FWA J c SOAF~ê S I I 
I I 

J cr-;'F.!';;i;:-:·i\:.·- -- -------- ------~~----_-_-_-_ --------~---~~~~~~ ~:·...,~_~'-~-~-~=~-- ~-r .. -- ~-o --- ·-·- ---- ---- -·- --------~·-· 

b;C:;Ic ·j~--------- Cüi'I<EIO EU .-;:J-N-IC0-\[--.~-1--\ ~---- -·-·---

··-- · --·· -- ··----·-... , .. 
3 ,._, :) 

1 SAO LOUR ENCO 

[-ç.A!.OI< D0 CAF IT AL ~- R;:;;S:--r.V-;:A-;-L O;::f;::~ -;::D-;::0-;C-:J..-;:rJ;:::IT-:1\:-1. :-IP-"'-0:-X:-h,-: "-:.o:-) ---;~'-:=---'-''-'-"---'-
i 20.000.00 VINTE MIL RE,\ IS 

fCõi.·IG:) Ulc Al '! I D.~DE DESCõ~-o,Ç:-,Ã-;:Oc-;D:-::O"'O=-:B,-J"'fõ-::-TO::-------::------------------·----·---·--·· - - -· ·--·-·--- ·--- ·-

I EC'IN(,;~r:~ F "ccr ATIVIDADES E ORGANIZACAO E P I~ ODU CAO DE EV ENTOS. LOC /1Ct,O DE f::)UI,'M'.I f::t !T,·s E w:.i~L.l.! li': P.-
A. , .,. 

1 PRODUCAO DE EVENTOS, ED ICAO DE MAT ERIAL SONORO . JO RNAIS. R t':V i~ T.\S NA l~.rEYi'E,. : U .\, .1. 
1 (~ 2 JG00l FILMAGE M DE VIDEOS PAR A EVEN TOS, SERVICOS DE PROMOCAO EfJ1 POi<l<)c; DE Vê; . On~ :: F ,· . . • - l r ( 

I
,.. EXC LU SIVIDAD E POF' PRAZ O INDETER MINAD O DAS SEGUINTES G/\1'\D/\é:. .•A i:A Arr·t=st- . . ·A.-: .. ,,, f' .• 11 

:;812300 MOVIMENTO AXE , TEMPERO~A IANO. OXI, TUDO NOSSO. TIMBALE IRA, NOSS'~i :ô .VIt,G. So~·,.,:::." 3/\L.f\.:., :i.t· ,( 

5920100 COR, BAL/\ !\JCI'-E, NANAXE. SWING ADO , MISTURA BAIANA. PATUKE f~l:.. I·'U í ./\ COR. Mu c.t: 1, ;,, .:1. ._ , 
73 -1r.·oo2 COf~ F ETE E SERPE NTI NA, PI ERR OT E COLOMBIN!\. CAROCO IJ[ BMJA:'I" . f<ODA DE ru 1/. S,'.. ::r. :J. 
/ 42000·1 BOSSA.COM, CONFI"AR IA DO SAMBA, BATUQUE DE ~.:l ESA. EXTAZ, KM I é,, LAS v'EG!\S E X Pr'E~S \!..:.-··-r 1-i.:.CU N 
·1 7:<9L01 CLIMAX. JOHNNY VIANNA, AND RE LU IZ E RAFAEL, ES fER E O BLOCO, FOLi t\ D,IS f1 GUAS, CIA Cnc '!li,h > P: :I 1 ' í 

1 , 3, .099 TRIO, JUNTO E fvi iSTURt1DO, FLOR DO AXE . BAI<ANA. !IRRASTAMASSA. CARBO"!O ZERO. NCV,~ GEf-:,; ':>DI r•f_11 I.: 
9001901 f.,LTO NIVEL. AI DE L.ICIA. EMPURRAI, REMELEXO. S l fVIBOi{I~E . /\NN Y ROSA. :/.11</,S DE BELO. :,,\1 t:1 ::\ ,,_._, 1 ;,: I . · ;. 
(CO~~T I N U /\) . A PRÓXIMA PÁGINA) 

tiL --r~: )õA C-if~~~~IT. .!~-

---------~-- ( _ :·J~~ ~[; L2 

i\ 

[' 

'·' •.;: 

I 
I 

_I 

I 
.. -- ··-·---·- ---· ·--! 

-I 

_I 

1 11 l iil. H \ê tl ill l i 11 



~D .. C .. E 
, o; .1s t~no du esenvolvunenlo. lndus:na e omcrc•o xtcnor 

j .. ;cr:reléHi~ do Desenvolvimento tla Produçflo 
' ., 
~ .... Oupart<~men to Nacional de Registro do ComCrc•o 

INU\IERO DE rDE NTIF ,CAÇÃO DO REG.SrRO IJE EMPRESA- NIRE DA SEDE I NIRE DA F LIAL (preencher sunluo o!c "' oi: oekour::e a f>h ,: I g 
311 104 1684-3 

~~~---NO'. IE DO E:.1 Pf~ESARIO (completo sem abrcvi~luras 1 

JULIO CESAR rURQUIM 
.rr. ~~ 

NAf'; lONA~ ::JADE I E:õ'l ADO CIV L 

(f~ ~I BRASILEIRA I SOLTEIRO 

SEXO . j flEGIM~ DE BENS {s~cas::_u~) I \::v ~ M ~ F D ' I .. 
FILHO DE (par) , . .. . ; (rn:ic) 

Sl t. V/0 D IV.INO FURQtl1M. .. I MARIA DA CONCfOICAO NEVES 
I Í' 

NAS CiDO E~? (data 1.1c néiscinf~ r.IO }- t:DE\JTID'ADE ("umero) Oryão Emiss01 ur I CPF ,, '""''10 
13109/1 ~'17 ... . 033220 15141 

1 D:.~_RA . • ~! IMG 038.19<: ü/G-4.! 
- ~ ~ "; . . _L ---

I 
--j 

I 

I 
I 

EM/\N~-: PAOO POR (forma àc c.nanc•poçi'JO somente nu caso de rne~or) .. -
·, 

--·--J 
DOI~ICUADO NA (.OGRADOURO rua, a·;. crc. ) I 'l -•~.IE " 
RUA R FLAMINIO MIRANDA ~ ~: •j 

·------
CO~I PcEMENTO I BAIRRO I DISTRITO , .> f· 

PORTO VELHO : J 1!.J l \L 1' • 
! 

I 

-1 
.. ----·--· ·- - -·-- _j 

i 
I 

-I 
i 

~IU'IIC : P I () 

ITAJU BA 
.. ~ 
.. .. J 

' L---------
declara . sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, ou e não ;:>ossui ou tro rogis:r ::J de c:11prl: ;. !ri 
·equer a Junta Comercia l do ESTADO DE MINAS GERAIS 

I 

"-(: DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO 
--~ 

~ 
I 

!. TO E•/E\JTO 

002 ALTERACAO 2244 Al TERACAO DE /\TIVI DIIDES ECONOMICAS (P f~ !I~CI! • /\! [ 

f EVENTO 
------· 

Dl'3Cil1Çt.O DO EVENTO EVENTO DFSCRIÇAO DO EVEWO 

----- - -j --· ·----Nm.IE EMPilESARIAL 
J C FUROU IM - MOVIMENTO ARTISTICO -ME 

- ----
LOGRADOUI~O (rua. a v. ~~te . ; r· :t~ ' lE r< 

I~\ 
__]_ _____ . -----

; :, r· 
j 3 / -.l f Jl) .J 

1-:~-::IU""~""IIc"'·:-;::PI"'O-----------------.;..:...:..:..:.::...=.....:..._:__~:::----;:;P::-I.-.,S:------r::C:::O::cí"<:;:I{-;:-E-,ü:-:~-:-! -:-!~-:-:ri-Ó-N_C_O_. E_--~J-,\ --:·-- - - ..[ ____ -

SAO LOURENCO BRASIL mpscont<Ji):i:cl<•d rJ@hotllldll.cull , 

I-:-V-::A-,-!. -;::0;-:-"-;::D-;::0-::C:-;~-;::P-,;T7AL,-·-:R::-;:,-,-:-v:-:-A"'LO"'R::-:::-DO:::-:c.C-:-Ac:-P -:;T/\-:-:L-(,-po-r-c-xr-c•-1>-0),---_:_-_c..;=:...:=---'----'-------'--------------·---------·--

20 .000 ,00 VINTE MIL REAIS 

I-;:C:-;::G;;-;DI ;;-;G::J~D:::;-l--::,\-:;-T , :-::V I ::J:;-;A-;:;cD;::,-E -;:cDE::';:S:-;::CR;:;:-iÇ;::-;.Ãc;;Oc;;D-;::-O-;::-OB;:;-;J;c;El;-;::.0--------------------------- -- ----------

ECONÓ\IICA /N ADOS , SINTONIA INSTRUMENTAL. V IL M ETAL . CAPITAO GANCHO . CAMALEnO, 1\'1/\TR/X..: w:. r -< 1< 3". ~:\'·.1..8 ,. :~~1: F""'"' GUETO , GUIGUIGROOVE, BADALADA, 100 BANDA SHOW. FILHOS DA BMl/A. r.1/\RY IVIORE t.O. i'di ::. E',,: . ::lJI/1\ ' J cl, .. 
823000 1 TREM QUE PULA, XR3 , TR IO DO GUE TO. MEL NA BOCA. ARTE MANHA. Pltv1 ENTA Bf,/1\NA, NOVO C / · t, :vlE ·.-'~ r •<' .r ._: 

V IA LACTE A. BONS BAIANOS . PURA ENERG IA. RONI & RONAN . FERNAND;\ S. F/\B IA N O. A : . .L, f -: ; ·,~ ; ~; /, [ .. 1 .. 

i 
I 

·-j 
i 
I __ ; 

I 
I 

·-1 
i 

-j 
I I 

9001002 
900 1903 

ALESSAI~DRO. LUCAS GONGALVES, FELIPE & MATHEUS. JORGE & RAQUEL . AU.1!, SERTANEJ1 , . UCAS ', : lJ,• t: 'sA, .. • 
51, ARE A ELETR ICA. BIANCA AZEVEDO. RIC K & RICARDO E TINHO & RAEL. 

DA r A !1E ,, ,,:10 DAS AT IVID,\DES NUM[RO DE INSCHIÇÃO NO CNI>J 
10110,20 10 12.648.047/0001-45 

DEFERI DO. 
I PUBLIQUE-SE E ARQU IVE-SE 

I 
_ _/ _ _ ! __ 

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FiloAL OI' GUri{.\ r.;c
NIRE antuio1 

I 
I 

I 
_ _i 



Mini;..térío do Desenvolvimento. Indústria e Comério Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento àa Produção 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

1 : NCiMEÕO- EMPRESARIO (cOmpleto-:-;~m abreviaturas) 
! JULIO CESAR FURQUIM ~ 

j ESTADO CIVIL 

; sOLTElRO(A) 

:-- ~~_l~-- ! -F~~- ]I REGIME DE BENS ~~doJ ----- ---··- .. ---· --~~~--~~~-~-~-~ ---- ·_. -- -. -_ -~~~~~--~ -~ 
l : FILHO DE (pai) I (mãe) 

. ~L~-I~~I~::~o- FURQUIM__ -----------L~RIA D~ ::~N_:~I~ÃO-~EV~S--·- _ ··-· ---·-· 
. NASCIDO EM (data de nascimento) ' IDENTIDADE (número) ÓrgAo emissor 

1 
UF •

1 

CPF (número) 

13/09/1977 ' 03322015141 I DETRA I MG 038.194.076-42 
·---- --·-· _______ _L___ _ ________ i ___ - ·- ·- -- · ______ __._ __ _ _j_ __ -- -·- ---. -- .•. 

1 EMANCIPADO POR (fonne de emancipação- somente no caso de menor) 
1 
! - - ··-· ---- ---·- -- -· -······-···-- ----. --··jNüMÉRo - ---

.. ' DOMICILIADO NA (LOGRADOURO· rua, av, etc.) 

· RUA JOSE FONTES ROMERO 

'BAIRRO I DISTRITO 

N SRA DE FATIMA 

1 63 
------··-c~------· --- -leóõiiooo~li'IO 

(Uto da .MIIa Cíl!WdaJ) 
,37. 470-:000 

-----1.-- --- ---- . ---- ---1-----~--l 
UF 

I MG 
.. -·- --·-- ······ ---------------··-····--·-·- ---L--.- ---------· 

j declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atlvid~>de em!)resãria, que não possui outro registro de ; 
.: empresãrio e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: • • 1 

· \ ,,: cÕDIGO DO -ATO ___ l DESCRIÇAoooAn:i - cóDJGODO ÊvENT~- 1 DESCRIÇ.J\o DOEVENTO____ ·-- --------- ; '1 
002 LALTERAc;AO 021 ALTERACM DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ;, 

~ cÓDIGÕ.Õo ÉvENTO . jDESCRIÇ.J\0 Do-EVENTO ---- cóDIGO DO Eiíi:"Nro. 
1

õEsCRiçAo DÕ.EVENTÔ ------ ··-- ··- ---- --- : •. 

L_ ____ . __________________ L ___________ i ·-·--··------- __ _ ··- ----·- - -·· 
l . ' 

MOVIMENTO ARTÍSTICO ME 

----J IÍAlRRO I DISTRITO . . 

CENTRO 
---------- ---------

UF PAIS 

- ..,-----'-IM_G __ _,_IB_RA __ s _IL __ __ --·------ ·- .. 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

' 20. 000,00 VINTE MIL REAIS 
) ~gg~GgM~tAATMDADE, DESCRIÇÃO DO OBJETO --------· -----.. -----·--· ........ ·------- -

, (CNAEFiscal) ATIVIDADES E ORGANIZAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS, CONJUNTO MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, 
.. . . GRUPO DE DANÇA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA PRODUÇAO DE EVENTOS, E 

< AIMdedepnncopal DIÇAO DE MATERIAL SONORO, JORNAIS E REVISTAS NA INTERNET, GRAVAÇAO E FILMAGEM DE 
, 8230- 0/01 VIDEOS PARA EVENTOS, SERVIÇOS DE PROMOÇAO EM PONTOS DE VENDAS E PANFLETAGru~, SE 

~ RVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO. EXCLUSIVIDADE POR PRAZO I 
~ Atividades secundárias NDETERMINADO DAS SEGUINTES BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM SHOW: MOVIMENTO AXÉ , TEM 

9001 - 9/02 PERO BAIANO, OXI, TUDO NOSSO, NOSSO SWING, TIMBALEIRA, SOTAQUE BAIANO, SWING DA 

!
COR, BALANÇAt , NANA AXÉ •.. 

9001-9/03 

I 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES! NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ -- . \TRANSFER~ÃÔESEÔE OÚ.FiLiAi.- DEOUfRA"lJF·i·· 'üf' ... lUSO.DAJiilii'tÃ~ '. 

I , 1NIREanterior : ~~...[J _. , 
_:~_11_o(2o1~ ______ J !-2 .648. o47 ;ooo1_~-~ _____ j___ ____ _ _ ___ ··---- - _ .. . .: . . L . ~ t~ . 
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) ' 

-~(\. JUNTA COMERCIA'- 00 E:'>TAr30 OE :~11NAS GER.\ IS 
~~11,_1 '1'1: CERTIFICO O REGISTRO 508 C I\R0:~53~132 

-' •::- ~..-· EM '11!!1)2/2011 
-.J C FI>~QUIIII- MO'IIIo."!NTO '•RT1ST:O:O ·ili.F.>. 

1 ~ /054.194-4 



• 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comério Exterior 
, Secretaria do Desenvolvimento da Produção 

Departamento Nacional de Registro do Comércio 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA · NIRE DA SEDE 

31 110 4168 43 

1 NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente 

i NOME -rio EMPRESARlO (compÍeto, ~abreviaturas) 
, JULIO CESAR FURQUIM 

-- I REGIME DE BÉN_S_ (_s_e _ca_s_ad_o_) ---------·--- ----·- ... 

... Ji 
- ~---------------

l (mãe) 

i 
i---- --· 

-,-EsTAÕo ctvil ___ -----

j sOLTEIRO(A) 

FURQUIM I MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES 
-~-r.I=-D=-eN:c:T=ID=AD~E:-c(-nume-:-. --ro-:-)----------'--ó•r~ga~-;;mTs;;;;;------u.=-[cPF (n~) ---

.,----=-'-o::-3_3_2_2_o....,1_5_14_1_-,-_________ l DET~-- _ _ _ __ _ j M~- _ _L?!~~~ ·~2~_-_4_2 __ _ 
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) 

··-: NoM'ÉRÕ ____ ··-
! 63 

--~OloiSTRITO _ _ _ _ 

N SRA DE FATIMA 

. ----·- - .. féEP _____ . 

i37. 4 70-000 

---·----·-------- --- - · - ---··. 
declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 

, , empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: 

•. 

roesCFilçÃo Do ATÕ 

IALTERACAO 

i 
-- - ·· .. L.. __ ___ ___________ ----

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

. 10/10/2010 12 .648.047 / 0001-45 



• 

Min!stéljo do Desenvolvimento, Indústria e Comério Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRI 
~---

j REGIME DE BENS (se casado} 

']i 

FURQUIM 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua. av, ele.} 

· RUA JOSE FONTES ROMERO 

COMPLEMENTO 

---------·-··1_ _ ___ --·- ·---------

--- ~STÃÓO CIVIL 

OLTEIRO(A) 
--- - -- ------------- ··-- ---···-· 

DA CONCEIÇAO 

- ~~ .. - - --· ---- ·-

NÚMERO 

63 

137. 470-000 
_J.: _ ____ ---------+--------1' 

J MUNICIPIO UF 

I BAIRRO I DISTRITO 

N SRA DE FATIMA 

I SAO LOURENCO MG 
I ----- ------- ----·· - - ·- ----· _, __ _ 
· declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária, que "ão possui outro registro de 
: empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerai&: · 
i 

! CÓDIGO ôo ATO .. I DESCRIÇÃO DO ATO 

. 002 jALTERAçAO 

CÓDIGO DO EVENTOj DESCRIÇÁÕ- DO evENTO --·----- ----- ---- ---

021 ALTERl\ÇAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESl\RIAL) 

CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 1 CÓDI=~ -~~-:~VENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 
--'-------4-~...,.--- -- -- - - - - ------------ t·' 

J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTÍSTICO ME 
.. _ .... .. ----- - -- -------------- ----

VALOR DO CAPITAL - R$ 

i 20.000,00 

!BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 

UF PAIS 

IMG ' BRASIL 

I VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

VINTE MIL REAIS 

...... , 
CEP 

37 .470-000 

I
NÚMERO -

72 

---~- ~----------~~ 
CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL) 

• CÓDIGO DEÂTIIÍIÕAOEI, DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1 
ECONÓMICA 

· (CNAE F isca!) ESTÉREO BLOCO, FOLIA DAS ÁGUAS, CIA DAS MARCHINHAS, MPB TRIO, JUNTO E MISTURADO. 

I Atividade principal I 
8230-0/01 i 

~ i Atividades secundárias 

9001-9/02 

9001-9/03 

.-., 
. DATA DAAS:S;:I::-:NA:-:T:::cU:=RA:------.-----'{-- -.-- ---./.-- ---- 7'---------------·- -----

·: 10/02/2011 

PARA USO 
ÁUTENTICAÇÃO 

{'\ . - / \\ 

I 

~-



Mlmst?>-.·.) do DesenvoMmemo. lndús!J1a e Comércio Exterior 
::;- ...,.bria do Desenvolvimento da Produção 
' ,., '8rtamento Nacional de Registro do Comérclo 

,.. . . 
N'iJM'ÊRÕÔ'!tDENTIFICAÇI\0 DO REGISTRO DE EMPRESA· NIRE DA SEDE 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1 i 2 

I NIRE DA FILIAL (preencller somente .., ato referente a filial) / ~ ~ 

~N~O~M~E~DO.~E~M~PR~E~S~AIRI~O~(~--~e~lo~s-em~abrn~~~aw~rn~s~)----------------------~------------------------------------------------.(~t~ ~~ ~) 

~J~U~LIO~C~ES~A~R_F_u_Ro_u_IM---------------------------.~~~------------------------------~~~ ~~1· 
NACIONALIDADE !'ESTADO CIVIL \ ~~ '-t f~~ 
BRASILEIRA SOL TE IRO ,..., 'I-,_-. 

,, SEXO ! REGIME DE BENS (se casado) 

M [X] F D 
. FILHO DE (pai) 

SILVIO DIVINO FURQUIM 

NASCIDO EM (data de nascimento) 
13/09/1977 !

IDENTIDADE (número) 
03322015141 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. ele.) 
RUA JOSE FONTES ROMERO 

COMPLEMENTO 

MUNICIPIO 
. SAO LOURENCO 

I~AIRRC I DISTRITO 
IN SRA DE FATIMA 

(mae) I MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES 

. Orgao Emis•or UF 

IDETRAN jMG 

I

CEP 
37470000 

I

CPF (número) 
03819407642 

NUMERO 
63 

UF 

jMG 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 
~~~~~-r.~~~~~---------------------r.~~~~~~~~~~~~------------------; · r' CÓDIGO DO ATO OESCR~ÇAO DO ATO CODIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 
080 INSCRICAO 

·~ 

CÓDIGO 00 EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO CODIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL , r. t ' • 1 

. J C FURQUIM • MOVIMENTO ARTISTICO 
-. LOGRADOURO (rua, av. etc.) 

. RUA J C SOARES 
I 

1Y2 · . 
-~~iUr~ERO ~--

··~c~O~M~P~LE~M~E~N=ro~----------------~~BA~I=RR=o~/~D~Is~-T~R~IT=o----------------------~------J~CE~P~. ------------·- afo~o6ó~~ p~ · 

CENTRO : •. 37470oqo y~·'!""""'.c:--:; '> , 
MUNICIPIO UF PAIS 
SAO LOURENCO jMG jBRAS1L 

10.000,00 DEZ MIL REAIS 

lCORREIO ELETRONJCO (E·MAJL) 
CONTABIL.SJ@GMAIL.COM 

! · '· 

• ' .. I 

VALOR DO CAPITAL - RS I VALOR DO CAPITAL (por exlenso) 

''~~~~ID~IG~O~O~E~A~TI~V~IO~A~DE~D~ES~C~R~IIÇA~<O~O=o~O~BJ~E~T=o--------------------------------------------------------------------··------~ · • 

ECONOMICA ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS,CONJUNTO MUSICAL, TRIO ELETRICO, GRUPO DE DANCA 
,_!:.AEFiscal) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA PRODUCAO DE EVENTOS EDICAO DE MATERIAL SONORO , ·.: 

8230001 JORNAIS E REVISTAS NA INTERNET GRAVACAO E FILMAGEM DE VIDEOS PARA EVENTOS SERVICOS DE PROMOCAO -- EM PONTOS DE VENDAS E PANFLETAGEM SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 

1813001 
5812300 
5920100 -
7319002 

~ 7420004 
7729201 ' . 
7739099 • 

10/10/201 O NIRE anterior 
· DATA DE INic;o DAS ATIVIDADES INUMERO DE INSCRIÇÃo NO CNPJ ITRANSFERENCIA DE SEDE ou oE FILIAL DE ouTRA uF 

ASSINATURA DA FIR~.FMPRESARIO (ou pelo ~esenlan~ssistenteige_re,n~J I A 
1 

L. f\ 1 , 1 . . 
, :._Vflolrfky,; 1 J ~ .-rUrC{ tH ~"'> ~ ~~ :l.\ 2.-~t!f.lJ~r..V~_! IUJ 

DATA DA ASSINATURA ' ~ t:._~go 1 PREsARIO 1 /• I 

USO DA JUNTA C01..1ERCIAL 
U~TEQ!\ o 1-SIM 
~'IEIII.~... . ·2 •NÃO. 

05/10/2010 .~.a.1 ~ ' 'I l i • I//.,..-.{ I ' 
r.P::-:A=RA-:-UT::S::-:=,(Or-;1 e=XtCl::-l"':U~Sirt.V""C:>~ 01\ir\,,JmiUi':'N;:;:Tf.;.;.-;,C:;Ç_~OrrlrMIE""SC=IAL~&-- .t-+-"""""11-:-' ....__,_......_;.___ _________ ,.,--------,----,.-.-....--l· .i 

~ 
':'-.. / I 

DEFERID~o.. Vl. K~~r IA AUJENTicAçAo 
p. ~fWI- f"àO l\9gi1t• E-SE. ~ 

Af\8\is\ . ;J;"sao \..C I! I nÇO 
EmpreWfltl ""-•ate 

t~ •r-_... 

MÓDULO INTEGRADOR: J101225391373 

_,#)'\ JUNTi, (:OMEQC" :.~ •• DO ES".'A,):) !lE ~:NA.> GER-! .!:3 
:~& .~ •. ~· cerrnFfcco~EG•:;mv sna O !:~c: 3111~··!~ :;84.3 
~ t:M 08/10/20,0 

IIJ C FURQUI\! • MOVIMEN'O .',RTI::Ttr.or 

PROTCCOLO: 1 0/464.:'14-8 

(fl)0265905 

1111111111111111111111111~1 

(\ 

VI 



~it> do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
;;,'dalllaria do OesenvoMmento da Produçlo 
DepatUJment Nacional de Registro do Comércio 

NUMERO DE IDENTIACAÇIIO DO REGISTRO DE EMPRESA- NIRE DA SEDE 

NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas\ 
. JULIO CESAR FURQUIM 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

SEXO I REGIME DE BENS (se casado) 

' M C8J F D ' 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 2/2 

.... I NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) (;ofj ~ \~ .. ~ ~~ . 
' ~ 

·I ESTADO CIVIL ':-L ~G 
SOLTEIRO 

~ura ~~,.,. 
{/',. ,'li -<}.. 

.• "C'. 
. :ó 

FILHO DE (pai) (ml\e) 

· ~ 
~ 

. SILVIO DIVINO FURQUIM I MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES - ~· ", ........,- < I!J 
NASCIDO EM (data de nascimento) I IDENTIDADE (número) 

1 

Orgêo Emissor UF I CPF (número) 

\~ '~~ 13/09/1977 03322015141 DETRAN IMG 03819407642 

EMANCIPADO POR (forma de emancipaçllo somente no caso de menor) ........ l~ç -
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) NUMERO 

RUA JOSE FONTES ROMERO 63 

COMPLEMENTO rAI~RO I DISTRITO 
rEP 2.,~~~1CIPIO_ 

N SRA DE FATIMA 37470000 - ' 
MUNICIPIO UF 1 

SAO LOURENCO jMG 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária , que não possui outro registro de empresário, e 
. requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS : 

CODIGO DO ATO DESCRIÇAO DO ATO CODIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 

080 INSCRICAO 

-. CODIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO CODtGO DO EVENTO DESCRIÇA,O DO EVENTO .I n ~~ I 

.... • ! 
; 

. NOME EMPRESARIAL ' • '· r • ' I 
J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO "' .. ''. •., ' 

: LOGRADOURO (rua, av, etc.) NUMERO 

· RUA J C SOARES '· 72 • 
'· ' "' 

. COMPLEMENTO I BAIRRO I DISTRITO I CEP 1~.,.2~1Cl~ 
CENTRO ., , 37470000 

.. -MUNICIPIO ... ·\IF : PAIS CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) , 1 • e I 

SAO LOURENCO . ,MG ! BRAS IL CONT ABIL .SJ@GMAIL.COM ' '' - . 
VALOR DO CAPITAL - R$ I VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

: 10.000,00 DEZ MIL REAIS 

·: ~gg~GgM~~AATIVIDADE DESCRIÇAO DO OBJETO 

(CNAE Fiscal) 
~prn:;!p .. 

8230001 I ) -- I 
9001901 I 

9001902 . I .. 
9001903 :.. 

{ ,.·, .. 
' ! ,·( 

' 

' DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES I NUMERO DE INSCRIÇIIO NO CNPJ I TRANSFERENCIA DE SEDE ou DE FILIAL DE OUTRA UF 
lUF 

~DA JUNTA COMERCIAL 
10/10/2010 NIRE anterior -.:,. D f-SIM 

QIO Ai. 2-NÂO .. 
. ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRES0 (;r: representantelasslsten~ente) 1 

fil-tl~ 1 , ~urcw l lA"l Ov·Ht,l,e tA -o IÍ..Ã ) ( 
DATA DA ASSINATURA 

I ASSI~TURA 9~ l PRESA' I / 

. 05/1 0/201 o ~ ~r~. ~ , . "'/") ,_ Ir'' ,.,_ ' 
PARA USO EXCLUSIVO!DA\JI.JNTA C IAL { I 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
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: J C FURQUIM- MOVIMENTO ARTISTICO - ME 

Natureza Jurldica: EMPRESARIO 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

3111041684-3 

Endereço Completo: 

CNPJ 

12.648.047/0001-45 

Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo 

08/10/2010 

Data de Inicio de Atividade 

10/10/2010 

RUA MANOEL GUIMARAES 554 SALA - .BAIRRO CENTRO CEP 37478-000 - SOLEDADE DE MINAS/MG 

Objeto Social: 

PRESTACAO DE SERVICOS E ATIVIDADES DE PRODUCAO, ORGANIZACAO, DIVULGACAO, PROMOCAO, REALIZACAO, 
LOGISTICA E OPERACIONAL DE EVENTOS EM GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, 
OPERACIONAL, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE MATERIAIS, PRODUTOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS COMO: TRIOS 
ELETRICOS, PALCOS, SONORIZACAO, ILUMINACAO, TELOES, LEDS, MOVINGS, EFEITOS ESPECIAIS E COMPOSICAO 
CENOGRAFICA EM GERAL PARA TODAS NECESSIDADES. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EM GERAL PARA 
TODAS NECESSIDADES. PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARRANJOS MUSICAIS E PARTITURAS EM GERAL 
PARA TODAS NECESSIDADES. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES E PRODUCOES FONOGRAFICAS, GRAVACOES, 
EDICOES, MIXAGENS E MASTERIZACOES MUSICAIS EM GERAL PARA TODAS NECESSIDADES. PRESTACAO DE SERVICOS 
DE CRIACOES, PRODUCOES, CAPTACOES, EDICOES, MIXAGENS E MASTERIZACOES DE MATERIAIS COMO: TEASERS, 
SPOTS, VINHETAS, JINGLES, CDS, TRILHAS SONORA, PROPAGANDAS E AUDIOS EM GERAL PARA TODAS NECESSIDADES. 
PRESTACAO DE SERVICOS E ATIVIDADES DE AUTORIZACAO DE USO DE COMPOSICOES MUSICAIS, GESTACAO DE 
DIREITOS AUTORAIS DE OBRAS MUSICAIS, CESSAO DE ADMINISTRACAO DE REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS 
MUSICAIS, EDICAO INTEGRADA DE PARTITURAS MUSICAIS E OUTRAS NECESSIDADES EM GERAL. PRESTACAO DE 
SERVICOS DE PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS. FILMAGENS, CAPTACOES, EDICOES, MIXAGENS, E MASTERIZACOES DE 
MATERIAIS COMO: TEASERS, CLIPES. SHOWS, OVOS, FESTAS, EVENTOS, PROPAGANDAS E IMAGENS EM GERAL PARA 
TODAS NECESSIDADES. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCOES DE SONS E IMAGENS EM QUALQUER SUPORTE 
ATRAVES DE GRAVACOES ORIGINAIS (MATRIZES). PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO, DESIGNER, CRIACAO, 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS VISUAIS COMO: MARCAS, LOGOTIPOS, PORTIFOLIOS, ENCARTES, ROTULOS, JORNAIS, 
REVISTAS, CATALOGOS, KITS, BRINDES PROMOCIONAIS E OUTRAS NECESSIDADES EM GERAL IMPRESSOS E NA 
INTERNET. PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO, DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO DE SITES, BLOGS E TODAS 
NECESSIDADES DO SEGMENTO VIA INTERNET. PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
EM GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO E DIVULGACAO EM GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE VENDAS 
DE PROPAGANDAS DE RADIO, TELEVISAO, INTERNET E TODO MEIO DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE EM 
GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO NA COMPRA E VENDA DE MARCAS E PATENTES. PRESTACAO DE 
SERVICOS E ATIVIDADES DE EMPRESARIO ARTISTICO, CESSAO DE CRIACAO, PRODUCAO, DIVULGACAO E USO DE 
IMAGEM DE ARTISTAS EM GERAL PARA TODAS NECESSIDADES. PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO, DIRECAO, 
PRODUCAO, ESTRUTURACAO, ORGANIZACAO, DIVULGACAO, PROMOCAO, REALIZACAO, LOGISTICA E OPERACIONAL DE 
SHOWS ARTISTICOS EM GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO, CRIACAO DE COREOGRAFIAS, DIRECAO, 
ESTRUTURACAO, PROMOCAO DE ARTES CENICAS, MUSICAIS, TEATRAIS E DE DANCA PARA SHOWS E ESPETACULOS EM 
GERAL. EXCLUSIVIDADE POR PRAZO INDETERMINADO DAS SEGUINTES BANDAS E ARTISTAS: MOVIMENTO AXE, MULEKA 
LEVADA, TEMPERO BAIANO, BANDA OXI, TIMBALEIRA, NOSSO SWING, MISTURA BRASILEIRA, SINERGIA, PATUKERE, 
SWINGADO, PURA COR, KM15, ARRASTAMASSA, SIMBORAE, REMELEXO, CATIMBAL, MALUKET, CAMALEAO, ACARAXE, 
GUIGUI GROOVE, ESTEREO BLOCO, SWING DO GUETO, PURA ENERGIA, REBULICO, ALTO NIVEL, BAIANIDADE, SWING 
TROPICAL, BALANCA BRASIL, VIA LACTEA, MASCARA NEGRA, BANDA MOVIMENTO, BANDA VIBRACAO, BANDA MARVIN, 
CONFETE E SERPENTINA, PIERROT E COLOMBINA, RODA DE RAIZ, SAMBA DE LUXO, BATUQUE DE MESA, FOLIA DAS 
MARCHINHAS, CLEBER CARONNI, MOVIMENTO SERTANEJO, ARENA SHOW, FIVELA DE OURO, BALAIO DE GATO, BANDA 51, 
MOVIMENTO DO FORRO E NOVO CHAMEGO . 

Capital: . R$ 50.000,00 

CINQUENTA MIL REAIS 

Status: xxxxxxx 

Último Arquivamento: 04/12/2015 

Situação: ATIVA 

Número: 5626142 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar n°123/06) 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gera1s 

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 Jurldica: 

J C FURQUIM- MOVIMENTO ARTISTICO - ME 

EMPRESARIO 

Ato 002 - AL TERACAO 

Evento(s) 2244 - AL TERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - AL TERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

2209 - AL TERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO 

Nome do Empresário: JULIO CESAR FURQUIM 

Identidade: 03322015141 

Estado Civil: Casado 

NADA MAIS# 

CPF: 038.194.076-42 

Regime de Bens: Comunhao Parcial 

Belo Horizonte, 23 de Dezembro de 2015 17:35 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confinnar a y 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas· 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C150002644901 e visualize a certidão) 
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MAXI ART'S PRQMOCÕES 
IC N p J: 8 6 . 4 8 9. 3 o 9 I o o o 1 -o 2 

Carlos Alberto Gobbi, empresanc;>, nascido aos 23/08/1971 na cidade de 
Varginha-MG, filho de Deolindo Gobbi e Ana de Miranda Gobbi, 

I 

casado sob regimE]. parcial de bens, residente e domiciliado a 
Rua GERALDO ANDRADE REIS, 587, VILA VERDE, CEP 
37.012-040, na !cidade de Varginha-MG, portador do 
documento de id~ntidade MG-7.266.382 SSPMG e CPF 
738.883.036-72; 

Maria Aparecida Gobbi da Silva, ermpresária, nascida aos 09/05/1961 na cidade 
I 

de Varginha-MG, f!lha de Deolindo Gobbi e Ana de Miranda 
Gobbi casada sob regime parcial de bens, residente e 
domiciliado a Rua i Teresópoiis , 79, Jardim Petrópolis, CEP 
37.012-040, na 'cidade de Varginha-MG, portador do 
documento de id~ntidade M-7.542.036 SSPMG e CPF 
038.962.386-55; 

I 

Únicos soc1os da sociedade . empresaria denominada MAXI ART'S 
PROMOCOES LTOA- ME . e nome fantasia GOBBISOM & 
TELAO devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerias sdb o NIRE 31204409182 aos 06/07/1994, e 
portador do CNPJ 186.489.309/0001-02 com sua sede social 
situada a Rua GERALDO ANDRADE REIS, 587, VILA VERDE, 

I 

CEP 37.012-040, !na cidade de Varginha-MG; resolvem, e 
alterar seu contrato! social, mediante as seguintes cláusulas: 

I 

Abertura de Filial: 

Os sócios decidem abrir uma fi i ia! , na cidade de Três Corações à Rua Cl'lia~~ 
405, Bairro Moradaldo Sol, CEP 37410-000. . 

' 

w-) 



Alteração de objetivos: 

A empresa passa a atuar no ~amo de: Aluguel de palcos, Aluguel de 
equipamento de som e vídeo, aluguel de equipamento de áudio 
e visual , locação e :aluguel de geradores, aluguel de telão com 
operador, aluguel , de coberturas e sanitários químicos e 
portáteis, aluguel de tendas e de fechamento, gradius, 
iluminação cênica. Atividades de equipamentos de som com 
operador; promoçãp de bandas, grupos musicais, orquestras e 
outras companhias jmusicais. 

CONSOLIDAÇÃO 
À vista das modificações ora ajustas, consolida-se q contrato social, com a 

seguinte redação: · 

MAXI ART'S PROMQCOES L TOA- ME . 
Co nsoi 1da ç ao Co ntratual CNPJ : 86 . 489.369 /6661 - 62 

Claúsula I) DO NOME E ENDEREÇO 
! 

A sociedade gira sob o nome empresarial MAX I ART'S PROMOÇÕES L TDA
MG e nome fantasia GOBBISOM & TELAO. 

! 

ENDEREÇO SOCIAL 

Matriz com sede e domicílio na R GERALDO ANDRADE REIS, 587, VILA 
VERDE, CEP 37.0\ 2-040, na cidade de Varginha-MG. 

Filial situada a Rua Clélia, 405, bairro Morada do Sol, na cidade de Três 
I 

· Corações , CEP 37~ 1 0-000. 

Claúsula 11) DO CAPITAL 

O capital social soma-se R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divido em 20.000 (vinte 
mil cotas) quotas rlo valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já 
subscritas e integ ~alizadas em moeda corrente nacional, e 
divididas assim ent~e os sócios: • 

I 

Carlos Alberto Gobbi , cabem 19.400,00(dezenove mil e quatrocentas) quotas, 
somando seu capital em R$ 19.400,00 (dezenove mil e 
quatrocentas reais) subscrito e integralizadas em moeda 
corrente nacional. 



·" ... ,a M(J11/.. 

"fó 
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Claúsula III) DO OBJETO SOCIAL 

Aluguel de 

.~s ~ ..)' 
,,() 

palcos, Aluguel de f?quipamento de som e vídeo, alug _;_
1 

~ 
equipamento de áudio e visual, locação e aluguel de 
geradores, alugu~l de telão com operador, aluguel de 
coberturas e sanit$rios químicos e portáteis, aluguel de tendas 
e de fechamento, ! gradius, iluminação cênica. Atividades de 
equipamentos de 1som com operador; promoção de bandas, 
grupos musicais, orquestras e outras companhias musicais. 

Claúsula IV) DO INICIO DAS ATI\{IDADES 

A sociedade iniciou suas atividad~s em 06/07/1994 e seu prazo de duração é 
indeterminado. · 

PARAGRAFO ÚNIC(i): Ao término da cada exercício social, em 
31 de dezembro, p administrador prestará contas justificadas 
de sua administra~ão, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sóciop, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 

Claúsula V) DAS QUOTAS 

As quotas são indivisíveis e não pqderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de d,ondições e preço direito de preferência para 
a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 
a cessão delas, a $Iteração contratual pertinente. 

Claúsula VI) DA RESPONSABILID>ADE 

A responsabilidade dos sócios é r~strita e limitada ao valor de suas quotas e, 
solidariamente, pe~la integralização do capital social conforme 
prevê o Art.1 052 db Código Civil. 

Claúsula VII) DA ADMINISTRAÇÃO 
I 

A administração da sociedade permanece sob os cuidados do sócio, o Sr.: 
Carlos Alberto Gofubi com os poderes e atribuições de uso do 
nome empresariál, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao inter,esse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer' dos quotistas ou de terceiros, bem como 

Serviço Notarial do 2' Oficio -35 3221 -2330 
Ma Mana de Moura Lette Resende · Tabel•à 

AUTENTICAÇÃO . 

onerar ou alienar ~ens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio, podendo praticar todos os atos e operações 
referentes ao obj~tivo social, inclusive assinar documentos, 
respondendo para, com a sociedade e para com terceiros 
solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos 
atos que vier a praticar com viol ção da lei ou do presente 

Autent1co a presente cópia reprogrd'1ca1 • qual confere com o onglnal do que ou e. 

Varginha 1 g 
MG 

contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica em comum acordo, vedado aos sócio ~e~:<'~· 
prazo em que pe~manecem na sociedade, o impedimento ae- ~ 
serem abonadores ou avalistas, entre si, ou para com terceiros. 

Claúsula VIII) ABERTURA DE FI'-IAIS 

A sociedade poderá a qualqu€1r tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios. 

Claúsula IX) PRÓ LABORE 

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 
"pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

I 

Claúsula X) DO FALECIMENTO OU RETIRADA 

Falecendo ou interditado qualq~er sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com o~ herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanespente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquid~do com base na situação patrimonial da 
sociedade, à da~a da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO O sócio q
1
ue desejar se retirar da sociedade deverá 

comunicar à mesra. por escrito, com a antecedência de 90 
(noventa) dias, (jmde seus haveres serão saldados nas 
seguintes condições a partir do 91 (nonagésimo prim~iro dia): 

-A empresa terá o p~F~zo de 60 dias para o encerramento contábil 
e o levantamento patrimonial; 

I 

-Concluído o fechaf11ento contábil o primeiro pagamento será em 
90 dias após esta Clata, no valor de 20% do rateio apurado; 

I 

-0 restante será p~go após 120 dias, a cada 30 dias em 36 
parcelas iguais e sucessivas. 

I 

Claúsula XI) DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR 
I 

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei 

Serviço Notarial do 2' Oficio ·35 322 .. 
Ma Mana de Moura Leite Resende • T~bel.a 

AUTENTICAÇÃO 
AutentiCo a presente cópia reprografica a 
qual contere com o onginal do que dou !é. 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob 0s efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temperariam nte, :o acesso a cargos públicos; ou por crime 

. O· 

FJ(~ff \\ " o 
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Claúsula XII) 

. _.,-·-
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· ~ ,1 
falimentar, de pryvaricação, peita ou suborno, cone são,\ . ~~(\~· · 
peculato , ou con~ra a economia popular, .contra o siste 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

DO FORO 

Fica eieito o foro de da comarca de Varginha estado de Minas Gerais para o 
exercício e o cum~rimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato . 

E por estarem assim justos e cont~atados assinam o presente instrumento em 3 
vias. 

Varginha, 02/01 /2013. 

Serviço Notarial do zo · 
Ma Maria de Moura Lehe R!tJI'da , Tabeliã 

AUTENTICAÇAO 
AutentiCo a presente cópia reprográfiCa a 
qual confere com o original do que dou fé . 

Varginha 
MG 



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

Todos por Minduri 
Admlnlstraçao:2Q13/2Q16 

Ata de abertma das propostas apresentadas a Carta Convite n° 001/2016, de 13101/2016, destinada a Contratação de 
Empresa especializada para o fornecimento de Prestação de Serviços para a realização do Carnaval de Rua 
do ano de 2016 , com Locação, Locução, Iluminação , Sonorização , Palco,Shows de Bandas de Renomes 
Regionais acompanhada com Carta de Exclusividade dos Artistas devidamente datadas e autenticadas em 
Cartório , emitida pelos empresários dos artistas a serem contratados,conforme, minuta de contrato e 
formulário de proposta, que são partes integrantes deste Convite e para atender as Secretarias Municipais de Cultura e 
Lazer. 

Aos dezenove (19) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), às quatorze horas (14:00), na Sala de 
Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG , sita a Rua Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo, na cidade de 
Mindmi , Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito Municipal o Sr. José 
Ronaldo da Silva, de conformidade com a Portaria n° 602 de 04 de janeiro de 2016, sob a presidência do Sr. José Edson 
Botelho e presença dos membros da CPL , o Sr. Tiago de Oliveira dos Reis e a Sra. Janne de Oliveira Silva , para a 
devida abertma, habilitação, julgamento e classificação da melhor proposta para:Contratação de Empresa 
especializada para o fornecimento de Prestação de Serviços para a realização do Carnaval de Rua do ano 
de 2016 , com Locação, Locução, Dominação , Sonorização , Palco,Shows de Bandas de Renomes Regionais 

companhada com Carta de Exclusividade dos Artistas devidamente datadas e autenticadas em Cartório , 
emitida pelos empresários dos artistas a serem contratados,conforme, minuta de contrato e formulário de 
proposta, que são partes integrantes deste Convite e para atender as Secretarias Municipais de Cultura e Lazer,constantes 
da Carta Convite n° 001/2016, instaurada de 13 de janeiro de 2016.Foram convidadas todas as empresas especializadas 
no ramo pertinente através de publicação no Mural desta municipalidade e também foi publicado em Jornal Regional de 
grande circulação e verificou constar que no dia , local e hora marcada para abertma dos envelopes que retirou o Edital e 
participou da licitação as seguintes empresas: 1 o J C Furquim Movimento Artístico - ME , sita à Rua Manoel Guimarães , 
n° 554 , Sala I Bairro Centro , na cidade de Soledade de Minas I MG; 2° Maxi Art's Promoções Ltda ME, sita à Rua 
Geraldo Andrade Reis , n° 587, Bairro Vila Verde , na cidade de Varginha I MG e 3° Jeferson Junior Bernardes- ME , 
sita a Rua São José , n° 1.439 , Bairro Centro, na cidade de Alfenas I MG.Todas devidamente convidadas na forma do que 
dispõe a legislação vigente. Aberto os trabalhos presididos pelo Presidente da Comissão de Licitação e seus membros , 
apresentou - se os envelopes de Documentação para a devida averiguação e constatou - se neste momento que a empresa J 
C Furquim Movimento Artístico- ME não apresentou a Carta de Exclusividade dos Artistas conforme exigidos neste 
edital , foi constatado também a empresa Maxi Art's Promoções Ltda ME não apresentou a Carta de Exclusividade 
dos Artistas conforme exigidos neste edital e foi constatado também neste momento que a empresa Jeferson Junior 
Bernardes - ME embora tenha apresentado as Crutas de Exclusividades exigidas neste edital , não foi possível dru· 
continuidade ao procedimento de classificação , pois a mesma apresentou o documento de exclusividade dos Attistas com as 
datas trocadas , não atendendo assim as exigências deste certame no dia agendado para a apresentação dos Shows, conforme 

, ~scritos no Edital e Formulário de Proposta fornecido aos pruticipantes , não houve nenhum recmso dos participantes 
quanto a esta fase , desta forma fica assim constatado a impossibilidade do prosseguimento do presente 
convite, sendo assim e em obediência o disposto do parágrafo 7° do artigo 22 da Lei 8.666/93 , com suas 
alterações posteriores, decidiu ainda a Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica deste Município de 
Minduri - MG pela repetição do convite que ocorrerá oportunamente.Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, do que, para constar, foi lavrada a presente ATA, que lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG e demais 

presentes. 

osé Edson Botelho 
Presidente da Co ssão Perm. Licitação de Minduri - MG 

Tiago e Oliveira dos Reis Jann 
Membro da CPL Membro da CPL 
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