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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PARECER JUR(DICO 

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 relativa ao Processo de LicitaçAo de n° 02212016, 

na modalidade Tomada de Preço 00612016, que o governo municipal de Minduri- MG, pretende instaurar, 

cujo objeto é para a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Artísticos para 

\____ Realização da XXIII Festa de Exposição Agropecuária e Torneio Leiteiro a realizar-se no Parque de 
Exposições Homero Penha de Andrade em Minduri- MG nos dias 04;05;06 e 07 de Agosto de 2016, com 
a realização de Eventos e Shows com Carta de Exclusividade, divulgação com 300 cartazes para os 
eventos , locação de sistemas de som , seguranças, iluminação , alimentação , hospedagem , camarim , 
tendas , sonorização de palco , tendo como programação e apresentação na Quinta Feira 04.08.2016 ( 
Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk , Axe , Sertanejo Universitario, Forró, Rock 
nacional, Reggae e Samba. - ENTRADA FRANCA ) ; na Sexta Feira 05.08.2016 01 Show da Dupla de 
Projeção Nivel Nacional ( Bruno Melo e Joel Junior - com Carta de Exclusividade ) ; no Sabado 
06.08.2016 01 Show do Grupo Musical de Projeção Nível Nacional (Oba-Oba Samba House - com Carta 
de Exclusividade ) e no Domingo 07.08.2016 ( Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk , 
Axe , Sertanejo Universitario, Forró, Rock nacional, Reggae e Samba. ENTRADA FRANCA ),tudo 
conforme descrições detalhadas e relacionados no anexo 11 e Edital de Licitação,que passa a fazer parte 

integrante do presente certame , está em condições de ser aprovado. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri/MG acompanhou a Minuta deste edital a ser 

examinada do respectivo Processo Licitatório 02212016. 

Lido e examinado os autos passou a opinar. 

FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso I, alínea "b" do 

artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como modalidade para a Licitação a TOMADA DE PREÇOS. 

está portanto , correta a modalidade escolhida. 

~ 
~;;/ 
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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 adotado 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 Tomada de Preços, 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 específicas. 

Como instrumento contratual está definido o Contrato e a ORDEM DE PRESTAÇÃO DE 

'-r 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. 

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório do 

Processo Licitatório no 02212016 e Tomada de Preços n° 00612016 , mereceu a minha aprovação, razão 

pela qual coloco a minha chancela deste serviço em todas as páginas do documento examinado. 

Lembramos que, conforme previsto no inciso 111 do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo 

mínimo de 15 (quinze) 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 § 2° 

por se tratar de Licitaçêo na Modalidade Tomada de Preços. 

Este é o meu parecer. 

Minduri - MG , 18 de Abril de 2016 

~~~. 
Adv. Dr. Rodrigo Ematné Gadben 

Assessor Jurídico do Municipio de Minduri - MG 

OAB MG 105711 
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Edital de Licitação no 022/2016 
Processo Licitatório no 022/2016 

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 11/05/2016 
HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES 13 :45 HORAS 
HORÁRIO LIMITE PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 14:00 HORAS 

O Município de Minduri, Estado de Minas Gerais, doravante denominado ÓRGÃO LICITANTE, torna público e 
para conhecimento de todos os interessados do ramo pertinente,que fará realizar Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS do tipo Menor Preço Total Global para realização de todos os Eventos constantes neste 
edital de licitação em 2016 e Condições de Pagamento, regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

O recebimento e a abertura dos Envelopes contendo a Documentação de Habilitação 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 
)üla Vassalo , Cep. 37.447-000 , Minduri - MG. 

Data da Abertura dos Envelopes será no dia 11/05/2016 as 14:00 Horas 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/PROGRAMAÇÃO 
OFICIAL E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PALCO 

1.1 DO OBJETO : 

Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Artísticos para Realização da XXIII Festa de 
Exposição Agropecuária e Torneio Leiteiro a realizar-se no Parque de Exposições Homero Penha de Andrade em Minduri
MG nos dias 04;05;06 e 07 de Agosto de 2016 , com a realização de Eventos e Shows com Carta de Exclusividade, 
divulgação com 300 cartazes para os eventos , locação de sistemas de som , seguranças, iluminação , alimentação , 
hospedagem , camarim , tendas , sonorização de palco , tendo como programação e apresentação na Quinta Feira 
04.08.2016 ( Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk , Axe , Sertanejo Universitario, Forró, Rock nacional , 
Reggae e Samba. - ENTRADA FRANCA) ; na Sexta Feira 05.08.2016 01 Show da Dupla de Projeção Nível Nacional ( 
Bruno Melo e Joel Junior- com Carta de Exclusividade ) ; no Sabado 06.08.2016 01 Show do Grupo Musical de Projeção 
Nível Nacional (Oba-Oba Samba House- com Carta de Exclusividade) e no Domingo 07.08.2016 (Som mecanico com DJ 
to~do ritmos variados , Funk , Axe , Sertanejo Universitario, Forró, Rock nacional, Reggae e Samba. ENTRADA FRANCA 
) , .o conforme detalhado no anexo 11 ,que passa a fazer parte integrante do presente Edital, as Cartas de Exclusividades 
emitidas pelos empresários dos artistas deverão ser devidamente datadas e autenticadas em Cartório. 

1.2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1 O Município visa a realização deste evento agropecuário para troca de experiência e 
intercâmbio de produtores e agropecuaristas. 

1.3. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

01 Palco de Alvenaria medindo 215,00 m2 16x14m com 01 camarim na altura,t:/ 
piso medindo 173,00 m2. PALCO 01, já existente. 
01 gerador de no mínimo 350 KVA (stand by) todos os dias. 
O I equipamentos de som ------- • A 
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O 1 equipamentos de iluminação 

1.4. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PALCO: 

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

A Empresa contratada deverá cumprir todos Riders dos Artistas , Sonorização e Iluminação 

l.S.DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

Quinta Feira 04.08.2016 ( Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk , Axe , Sertanejo 
Universitario, Forrá, Rock nacional, Reggae e Samba. - ENTRADA FRANCA ) 

Sexta Feira 05.08.2016 01 Show da Dupla de Projeção Nivel Nacional (Bruno Melo e Joel Junior
c.9...m Carta de Exclusividade ) 

Sabado 06.08.2016 01 Show do Grupo Musical de Projeção Nivel Nacional (Oba-Oba Samba House
com Carta de Exclusividade ) 

Domingo 07.08.2016 ( Som mecanico com DJ tocando ritmos variados . Funk , Axe , Sertanejo 
Universitario, Forrá, Rock nacional, Reggae e Samba. ENTRADA FRANCA 

Obs: Importante ao Licitante: O nome dos Artistas preferencialmente acima indicados é para mera 
indicação de qualidade e o Licitante neste quisito deverá apresentar a Carta de Exclusividade para o 

how. 
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O Município estará disponibilizando temporariamente ( durante o período de realização 
evento ) os pontos de barracas permanente dentro do local do evento ao licitante vencedor da 
proposta , que poderá alugar os pontos, com apresentação de barracas personalizadas. 

1.6. DO PAGAMENTO 

O pagamento pela execução dos serviços contratados será feito pela Contratante para a Empresa 
Contratada e vencedora deste certame da seguinte forma : Será dividido o valor total global 
contratado em 08 ( oito ) parcelas mensais conforme cronograma constante neste edital de 
licitação. 

As despesas com transporte, alimentação, lanches, hospedagens de mustcos, artistas, 
técnicos,seguranças,funcionários e demais encargos serão de total responsabilidade da empresa 
licitante vencedora da proposta deste edital. 

1.7.DETALHES NA MINUTA DO CONTRATO. 

ATENÇÃO: A empresa licitante , vencedora , classificada e contratada neste certame e a Prefeitura 
Municipal de Minduri/MG deverá apresentar toda estrutura de acordo com as exigências do 
CORPO DE BOMBEIROS, a saber: Conforme Normas Exigidas. 

2- CLÁUSULA SEGUNDA- CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta Licitação, as Empresas elegíveis, ou seja, que apresentarem todos os 
documentos exigidos e satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, podendo ainda a 
Comissão Permanente de Licitação aplicar no todo ou em parte os preceitos do parágrafo 1 o do 
art. 32 da Lei em tela. 

2.2 Não poderão participar desta Licitação: 
,..---.. 2.2.1 As Pessoas Físicas e Jurídicas de que trata o Artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/93 e 

Alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94. 

2.2.2 Empresas impedidas de participar de Licitação ou declarada inidônea por qualquer Órgão 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. 

2.2.3 Empresa em estado de falência e concordata 
2.2.4 Consórcios 

-CLÁUSULA TERCEIRA- ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL 

.1 Os Licitantes poderão obter esclarecimentos gerais sobre este Edital através do Fone (35) 3326 
1219, no horário das 12:00 às 17:00 horas, de 28 às 68 feira ou no seguinte endereço: Rua Penha, n° 99 
, Bairro Vila Vassalo, Cep. 37.447-000 . Minduri I MG , Email : licitacaominduri@gmail.com. 
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3.2 O Licitante que tiver dúvida sobre os aspectos técnicos ou sobre os procedimentos adotados na 
presente Licitação, deverá formalizar sua questão por escrito e enviá-la ao endereço constante do item. 

3. 1. Serão respondidas, também por escrito, as questões recebidas pela Comissão Municipal de 
Licitação, até 1 O( dez) dias, antes da data fixada no preâmbulo, e cópia das respostas, sem identificação 
do questionador, será enviada a todos os adquirentes do Edital. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA COMERCIAL 

4.1 Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas em 01 (uma) 
via, em volume com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas, rasuras ou 
subscritos, devendo constar das respectivas páginas finais um termo de encerramento do volume. Caso 
haja qualquer emenda, rasura ou subscrito, este fato deve ser declarado e assinado pelo representante 
legal do licitante. 
~?'--Órgão Licitante não será responsável pela integridade dos Documentos de Habilitação e da Proposta 
yue não atendam o disposto nesta cláusula. 

4.2 Os volumes de Documentos e de Proposta Comercial deverão estar em invólucro fechado, 
identificados da seguinte forma: 

a) ENVELOPE 1- HABILITAÇÃO 
b) ENVELOPE 2- PROPOSTA COMERCIAL 

4.3 Nos envelopes e no invólucro fechado deverão ser inscritos os seguintes dizeres: 

a) À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI I MG. 
Rua Penha, no 99 , Bairro Vila Vassalo - Minduri I MG 
TOMADA DE PREÇOS No 00612016 
D~ e hora da Abertura: 14:00 horas do dia 11/05/2016. 

b) NOME, ENDEREÇO, TELEFONE E FAX DO LICITANTE. 

4.4 Serão admitidas as Propostas encaminhadas por Via Postal e entregues ao Órgão Licitante, no 
prazo mencionado no preâmbulo. O Órgão Licitante não será responsável pelo extravio ou abertura de 
Envelopes com Documentos de Habilitação e Propostas. 

5- CLÁUSULA QUINTA- ENVELOPE 1 -DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1 Para a habilitação é necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Comprovação da Habilitação Jurídica: 

ART. 32 a Lei 0° 8.666193. 
c y • Afllp/ 
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b) Comprovação Regularidade Fiscal: 

1) Prova de regularidade de tributos e contribuições federais emitida pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Quanto à Dívida da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

2) Prova de regularidade de tributos e contribuições estaduais e municipais do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma da Lei, feita através de certidões emitidas pelos respectivos órgãos 
fazendários; 

3) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
4) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
6) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
7) Comprovante no Registro da Junta Comercial. 
8) Declarações conforme modelo anexo. 

~,Comprovação da qualificação econômica financeira: 

1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de três meses da data de apresentação da proposta; 

2) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do Licitante; 

3) A empresa contratada responsável pelos eventos e pela Realização da XXIII Festa de Exposição 
Agropecuária e Torneio Leiteiro no Parque de Exposições Homero Penha de Andrade em Minduri- MG 
no exercício de 2016 . deverá deter e apresentar a Carta de Exclusividade com as empresas exclusivas 
dos Artistas ( Bruno Melo e Joel Junior) e ( Grupo Musical Oba-Oba Samba House ) para realização do 
evento conforme Anexo 11 desta Tomada de Preços 006/2016. 

d):-Oocumentação Complementar 

1) Procuração expedida por Tabelião ou Carta de Credenciamento emitida pelo representante legal da 
empresa, para o funcionário que irá acompanhar os trabalhos de análise das propostas apresentadas no 
presente certame, sob pena da licitante não poder apresentar impugnações e ou recursos na sessão de 
julgamento das propostas; 

5.2 No caso de o licitante não possuir CRC, expedido por esta Prefeitura, deverá apresentar, junto à 
Comissão de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, até três dias úteis antes da data 
ali fixada, a documentação relacionada no Anexo I deste Edital. 

5.3 Os documentos mencionados na cláusula: 5.1 e 5.2 poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

~/~ ~~ 
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6- CLÁUSULA SEXTA- ENVELOPE 2: PROPOSTA COMERCIAL 

6.1 A proposta comercial deverá conter os seguintes dados: 

a) A licitante deverá sem cometer rasuras ou emendas, preencher, datar, carimbar e assinar a carta-proposta, 
utilizando-se dos próprios impressos de suas empresas. 

b) A empresa deverá apresentar uma planilha com os preços unitários por item e preço total devidamente assinada e 
datada pela empresa proponente; 

c) A proposta comercial contendo 01 (uma) via, deverá ser encerrada em um único envelope devidamente lacrado e 
rubricado pelo representante legal da empresa concorrente, contendo número e denominação de licitação, razão 
social do proponente e seu endereço; 
d) As propostas com preços unitários e globais com valores acima dos preços praticados no mercado serão 
considerados superfaturados ou inexeqüíveis ( Artigo 44 da Lei Federal n° 8.883/94, podendo ser desclassificadas 
conforme o caso; 
t>-<)s preços apresentados somente sofrerão reajustes desde que o fornecedor comprove inequivocadamente que os 
IJ•vdutos sofreram alteração, e, neste caso à administração deverá aplicar o disposto da alínea "d" do Artigo 65 do 
mesmo diploma. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1 No local e hora indicados no preâmbulo, a Comissão de Licitação receberá e abrirá os invólucros contendo 
os envelopes com documentos e propostas, desde que a abertura das propostas não interfira no resultado do 
certame. 
7.2 Cada Licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da Empresa, 
devidamente credenciado por Instrumento Público ou Particular de Procuração, com firma reconhecida. 

m sendo sócio da Empresa, deverá comprová-lo apresentando cópia do Contrato Social e Documento de 
dentidade. Nenhuma Pessoa Física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de uma Empresa . 

. 3_....__ A ausência do representante legal ou não apresentação do documento que o credencia, não implicarão na 
desclassificação do Licitante, mas fará com que este fique sujeito às decisões tomadas pela Comissão de 
Licitação no decorrer dos trabalhos. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
ROPOSTAS 

.1 No julgamento dos documentos e propostas comerciais serão observados os seguintes passos: 
) Abertura dos Envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, e sua apreciação. 
) Devolução dos Envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas Propostas Comerciais, 
esde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 
) Abertura dos Envelopes contendo as Propostas Comerciais dos Licitantes habilitados, desde que transcorrido o 
razo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

nre~stos 0 , ~~ ~ 
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d) Verificaç~õ'"~~·ç~Õ~~~idade de cada Proposta com os requisitos do Edital e com os .,!IAiiílll!~r .. .,.t .. ., no 
mercado, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 
e) Avaliação e classificação das Propostas Comerciais de acordo com o critério estabelecido na Cláusula 9". 

8.2 Quando todos os Licitantes forem considerados inabilitados, o Órgão Licitante poderá fixar-lhes o prazo de 
08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Documentação de Habilitação. 

8.3 Se houver discrepância entre preço unüário e o preço global, o preço unitário prevalecerá e o preço total 
será corrigido. 

8.4 Se houver discrepância entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá a importância 
expressa por extenso. 

8.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem o disposto na Cláusula 63
. 

~Tiverem seus erros corrigidos na forma das cláusulas 8.3 e 8.4, e seus proponentes recusarem
<.,vrreção. 

c) apresentarem preços manifestante inexeqüíveis, assim 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 e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com execução do objeto do Contrato. 

8.6 A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à correta 
avaliação da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à comprovação das informações 
fornecidas. Os esclarecimentos serão solicitados e prestados por escrito, e nenhuma complementação ou 
modificação do conteúdo da proposta ou dos preços cotados. 

8. 7 A comissão comunicará aos licitantes o local, data e hora para realização dos procedimentos referidos na 
Cláusula 8.1, que não puderem ser realizados na data constante do Preâmbulo. 

9- CLÁUSULA NONA- CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
,--.. 

9. jerá considerada mais vantajosa a proposta de menor preço único total global para realização de todos 
os eventos constante neste Edital no ano de 2016 e condições de pagamento, conforme dispõe o inciso I, 
parágrafo 1°. do artigo 45, da Lei 8.666/93, com as mudanças introduzidas pela Lei Federal no 8.883/94. 

9.2 - Serão desconsiderados, para efeito de julgamento dos preços, os valores a partir da terceira casa decimal após 
a vírgula, inclusive este, caso apresentado. 

10- CLÁUSULA DÉCIMA- ADJUDICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

10.1 A autoridade competente homologará o resultado da presente licitação e promoverá a adjudicação ao 
licitante vencedor, sem prejuízo do disposto nos artigos 43, parágrafos 5° e 49 da Lei Federal 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 

10.2 O Órgão Licitante publicará o resultado deste procedimento afixando ew lo ·s e grande circulação no 
município, ou no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. ~ ~ 

- . ~ 
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11 -CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CONTRA TO DE FORNECIMENTO 

11.1 Será contratado entre o ÓRGÃO LICITANTE e o licitante vencedor, nos moldes da minuta constante do 
Anexo III. 

11.2 O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
notificação do ÓRGÃO LICITANTE, sob pena de convocação, para assinatura do contrato o licitante que seguir a 
ordem classificatória. 

11.3 O prazo de que trata a Cláusula 11 .2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual .período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso desde que ocorra motivo, justificado aceito pelo ORGAO LICITANTE. 

11.4 Poderão ser efetuados, a critério do ÓRGÃO LICITANTE, acréscimos ou supressões na aquisição dos bens, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se as disposições contratuais. 

12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS BENS 

1L.1 O objeto licitado deverá cumprir o Cronograma estipulado e nas condições estabelecidas na minuta de 
contrato, anexo III, que faz parte integrante deste Edital. 

13- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O agamento será efetuado até o dia 15 (Quinze) décimo quinto dia útil de cada mês , contados da 
data de apresentação da fatura correspondente, devidamente acompanhado da Ordem de Serviços , emitida pelo 
ÓRGÃO LICITANTE. 

13.2 Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município de Minduri-MG e nas condições estabelecidas 
na minuta de contrato. 

14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos para fornecimento dos bens e prestação de serviços licitados são oriundos das seguintes dotações 
orl!-'\mentárias: 2.10.00.13.392.010.2.0079-339039. 

15- CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DAS PENALIDADES 

15.1 O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado sujeitará ao contratado as seguintes 
sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente: 

a) Advertência 
b) Multa, nas hipóteses e valores previstos no anexo Til. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, de acordo com o que preceitua o inciso III do Art. 87 da Lei 8.666/93. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação na forma da Lei, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 5 ;;P 4ft ~ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 j ~ 
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Crescimento e Tr:aruloartne:r,; 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312018 

Município de Minduri 
www.mindurl.mg.gov.br. municipio@minduri.mg.gov.br 

15.2 Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 15.1, alíneas "c" e "d", os licitantes que praticarem atos 
ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação. 

16- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1 Os Recursos Administrativos contra as decisões da Comissão de Licitação serão processados na forma 
prevista no artigo 109 da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

17- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

a) Anexo I- Relação de Documentação para Cadastro de Fornecedores 
b) Anexo IJ - Planilha de Especificação Prestação de Serviços . 
c) Anexo III - Minuta de Carta Contrato 

... ~~ A Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, regerá as hipóteses não previstas neste Edital. 

17.3 O Foro da Comarca de Cruzília - MG será a única competente para as questões oriundas deste procedimento 
Licitatório, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

17.4 O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no endereço constante neste edital de licitação, gratuitamente 
ao interessado em participar e cumprir as exigências deste Processo de Licitação no 022/2016, na modalidade 
Tomada de Preços 006/2016 e sua Publicação em anexo, entretanto, deverão informar os dados da empresa para 
eventuais comunicações. 

Município de Minduri I M , 18 de abril de 2.016. 

~fJ.c&nNn 
Tiago de Oliveira dos Reis 

Membro da CPL 

L1 .. ~ LL~~ ~ . ... 
Dr. ~~ Ematné G~ 

OABMG 105711 

Janne 
M 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 
E PARTICIPAÇÃO NESTE EDITAL, TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER AUTEN ~~ 

ATUAIS ~v' éll ~ 

1. [HABILITA ÃO Jl iRÍDIC 
- Cédula de Identidade 

... ~ C5l 
:;, IJ -;. 

·; Fls Oi. 7 s· 
~ tM =~ 
~ ' · -Para firma individual, declaração de firma e registro comercial na repartição competente. 

- Para sociedade comercial em geral, o Contrato Comercial com alterações subseqüentes e os ~t6e'C~ 
arquivamentos na repartição competente. 

-Para Sociedade anônima, publicação em Órgão Oficial da Ata da Assembléia de Constituição e da última 
eleição da Diretoria, estatuto atualizado, bem como, arquivamento desses Documentos na repartição competente. 

-Registro na Junta Comercial 

2. REGULARIDADE FISCA 
~ -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

- Comprovação de quitação com as Receitas Federal (IR), Estadual (ICMS), Municipai(ISS) e Taxa de 
licença. 

QUALIFICA ÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA 
- Capital realizado, acompanhado de balanço, demonstração da conta de lucros e perdas e faturamento do 

último exercício. 
- Certidão negativa de pedido da falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede do interessado. 
- Certidão negativa do INSS 
- Prova de situação regular perante o FGTS 

4. Ocorrendo impedimentos que possam trazer prejuízos para a administração, poderá a Comissão Permanente 
de Licitação, de acordo com o arbítrio conferido pelo parágrafo 1 o do Artigo 32 da Lei 8.666/93, aplicar a regra da 
dispensa da documentação preconizada nos artigos 28 à 31, objetivando à celeridade processual, desde que tal 
atitude não interfira no resultado do certame. 

5. ADOS COMPLEMENTARES ...--.... 
' 

Apresentar a Carta de Exclusividade com Empresa dos Artistas (Bruno Melo e Joel Junior) 
e (Grupo Musical Oba-Oba Samba House) 
Prefeitura do Município de Minduri/MG 
Rua Penba, D0 99- Bairro Vila Vassalo 
Cidade de Minduri I MG 
CEP: 37.4470-000 

Minduri/MG 18 de Abril de 2016 

tL·-~LL·~ ~t . 
Presidente da omissão de Permanente de Licitação 

Dr. R~~ Ematné ~n 
OABMG 105711 

~f 
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t Município de Minduri 
Crescimento e T ..... ,,...,.,.. ...... 

15 www. m indu ri. m g . g o v .br - muni cl pl o@m indu ri. mg. gov. br 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:2013/2016 

ANEXO 11 

Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Artísticos para Realização da XXIII 
Festa de Exposição Agropecuária e Torneio Leiteiro a realizar-se no Parque de Exposições Homero Penha de 
Andrade em Minduri- MG nos dias 04;05;06 e 07 de Agosto de 2016 , com a realização de Eventos e Shows 
com Carta de Exclusividade, divulgação com 300 cartazes para os eventos , locação de sistemas de som , 
seguranças, iluminação , alimentação , hospedagem , camarim , tendas , sonorização de palco , tendo como 
programação e apresentação na Quinta Feira 04.08.2016 ( Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk 
, Axe , Sertanejo Universitario, Forró, Rock nacional, Reggae e Samba. - ENTRADA FRANCA ) ; na Sexta Feira 
05.08.2016 01 Show da Dupla de Projeção Nivel Nacional ( Bruno Melo e Joel Junior - com Carta de 
Exclusividade); no Sabado 06.08.2016 01 Show do Grupo Musical de Projeção Nivel Nacional (Oba-Oba Samba 
House - com Carta de Exclusividade ) e no Domingo 07.08.2016 ( Som mecanico com DJ tocando ritmos 
variados, Funk, Axe, Sertanejo Universitario, Forró, Rock nacional, Reggae e Samba. ENTRADA FRANCA) , 
tudo conforme detalhado no anexo 11 ,que passa a fazer parte integrante do presente Edital, Cartas de 
Exclusividades emitidas pelos empresários dos artistas deverão ser devidamente datadas e autenticadas em 
Cartório.A Prestação de Serviços relacionados abaixo serão cumpridos no Município de Minduri/MG 
~_........,ltinamente, tendo como base o seguinte Cronograma; 

ESPECIFICAÇÃO 
ITEM QUANT. FESTA 

r-_;__;--+--""-'----t------------i Quinta Feira 04.06.2016 
1 01 XXIII Exposição 

Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk , Axe , Sertanejo Universitario, 
Agropecuária de 

Forró, Rock nacional, Reggae e Samba. - ENTRADA FRANCA 
Minduri e Torneio 

Leiteiro 2016 
Sexta Feira 05.08.2016 

01 Show da Dupla de Projeção Nível Nacional - Bruno Melo e Joel Junior - com 

Carta de Exclusividade 

Sabado 06.06.2016 

01 Show do Grupo Musical - Projeção Nível Nacional - Oba-Oba Samba House 

com Carta de Exclusividade 

Domingo 07.06.2016 

Som mecanico com DJ tocando ritmos variados , Funk , Axe , Sertanejo Universitario, 

Forró, Rock nacional, Reggae e Samba. - ENTRADA FRANCA 

Obs Importante ao Licitante : O Nome dos Artistas preferencialmente acima indicados 

é para mera indicação de qualidade e o licitante neste quisito deverá apresentar a 

Carta de Exclusividade para o Show. 

Divulgação com 300 Cartazes ,Sonorização de Palco , Transporte , Iluminação , 

Hospedagem Camarim e Alimentação, Serviços de Segurança , Bilheteiros será por 

conta da Empresa vencedora e contratada , sendo ainda o espaço do Parque de 

Eventos Homero Penha de Andrade , neste período de inteira responsabilidade 

desta empresa e demais despesas que se fizerem necessárias para a realização 

deste evento. 

Minduri -M~ril de 2016 

~n Botelho : ~/ 
Presódente da Comissilo de er/ Lócitaçilo de Móndnri- MG ~ , ~ 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone:{35) ~26-1219 - Fax: (35) 3326-1444 ~~ 
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de 2 

~~Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚf./ERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
12.020.959/0001 -78 28/05/201 o 
MATRIZ CADASTRAL 

NOf.IE EMPRESARIAL 

JEFERSON JUNIOR BERNARDES- ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

J.J .B PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMlCA PRINCIPAL 

82.30-0-01 -Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

77.39-0-03- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
80.11 -1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
90.01-9-02 - Produção musical 
90.01 -9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 
90.01-9-06- Atividades de sonorização e de i luminação 
43.22-3-03- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
79.90-2-00- Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
49.30-2-03 -Transporte rodoviário de produtos perigosos 
56.11-2-01 - Restaurantes e s imilares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃODANATUREZAJURÍDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I 
LOGRADOURO 

AV SAO JOSE 
I COMPLEMENTO 

I 
CEP 

37.130-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

MAANANIAS@UOL.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAI.. 

. ******** 

I MUNICÍPIO 
ALFENAS 

I TELEFONE 
(35) 3291-5718 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 12/01/2016 às 15:17:35 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/05/2010 

12/0 I /20 16 I 5: 19 



CERTIDÃO NEGAT IVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : JEFERSON JUNIOR BERNARDES - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ : 12 . 02 0 .9 59/0001-78 

Certidão n o : 90621 4 6/2016 
Expedição : 12/01 /2016 , às 15: 31 : 10 
Validade: 09/0 7/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que JEFERSON 

(MATRIZ E FILIAIS) I 

JUNIOR BERNARDES M E 

inscrito(a) no CNPJ sob 
12.020.959/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhist a s . 
Certidão emiLida com base no art . 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 1 2 .4 ~0, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470 /2011 do Tribuna l Supe r ior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constan te s desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua l izados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jur ídica , a Certidão atesta a e mpresa em re l ação 
a todos os seus estabe l ecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condic iona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus.br) 
Certidão emitida gratu1tamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba lhis ta s constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabal ho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transi tada em jul gado ou em 
acordos judici a i s trabalhi stas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a r e colhimentos determi nados e m le~ o u decorrentes 
de execução de acordos firmados pera nte o Mi~~~~rio Público do 
Tro.balho ou Comissão de Conciliação Prévia . VJY \. ~ \ 
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10;05/2016 https:/ANww Slfge Calxa.gov br/Empresa/Cr fiCr l r gcCFSimprimlrPapcl.asp'I\/1\RPessoaMatriz= 16466106&VARPessoa= 16466106&VARUI=MG&V 

A 
C.t>.IX.A ECONOMICA FEDERAL 

CertiJicado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1202095910001-78 
Razão Social: JEFERSON JUNIOR BERNARDES 

Nome Fantasia:ALAMBIQUE BAR 
Endereço: RUA TAPIRANA 08 I VILA TEIXEIRA I ALFENAS I t--1G I 37130-

000 

A Ca ixa Econômica Federal , no uso da at ribuição 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 si tuação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prov a cont ra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Val idade : 26/04/2016 a 25/05/2016 

Certificação Número: 2016042601563618966675 

Informação obtida em 10/05/ 2016, às 11:07:20. 

A utili zação deste Certificado para os fi ns previstos em Lei está 
cond icionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https.//www.s
1
fge.ca1xa.gov.br/Em presa/Cri/C rf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VAR PessoaMatriz= 16466106&VARPessoa= 16466106&VAR Uf=MG& VAR lnsc · 
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~ -~ MINISTERIO DA c AZENDA . 
...._&~~ .... Secretar1<1 d<~ Rc r 1ta Federal do Br<~sll 
-~ Prc•c ur<~don<J-Gc: 11 ela Fazenda Nac1or·a l 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DfBITOS RELA TIVOS J.\OS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JEFER SON JUNIOR s::.. RNARDES - ME 
CNPJ: 12.020.959/0001-78 

Ressalvado o d1re1 to de a Félze• ílél Nac1onal cobrar e inscrevr:r qua1s :uer div idDS de resoonsabilidad8 
do suje110 pass1vo <Jcimn ldf'ntif · 0cio que vierem a ssr <•ourfldi'ls. é c e . ,r,céldO qcJe· 

'i. constam cébi tos êldmlnl· 'rmlos pela Secre\é!ílé; dél ~!ece•t2 . n(icré11 do Bré:Sil tRH3 1 com é' 

exigibilldc1CE: suspensêl. : :. termos elo é'l:t í~- : ci(l Le1 r>º 5 ; /2 ele 25 cl~ out,:l"C' c•. 1966 
CocliÇJO T··:t)utario NiJ:-: :><>1 (CTN). OL: o~~Jelo dn clt:C'IS'l' JUCilci21 qu" c : elt:r·~) nél su0 

descons •c,:mçao p0r<• f in ci<:"' cerdic<Jçflo cJ(l -. ·'l l<:ricizldt: '1SC' :-

2 n?.o const::1n' :;<scriçôes · ,,, D.v1>:!8 f\t;v::1 cn ' ~'n t:r:.. r'êl Procur;· i'Jr,c:-Ger·:: l dr:l ~é'l.'' "r:<1 1\lêlclonr. 

( 0 GFN) 

Conforme d:sposto nos Zlr\S 20· •· 20ó elo CTN. e~t·- rioCtlr1PI·\tO t,;~· os w.:.:::.mcs ..;fc,:o~, c, . cc~:,~!ilo 
neg<lt iVéL 

Estél ccr-::c!élo e v ,l tcl8 p0ro ,; e:~·:t,r!C'cll•lento m~:n; <;. s~·~1:, ;:~,;::..:: ( •'o c2.~0 c!E: c-:c fc ~:0 ' ,. ':o. ;JZ1'<' 
todos os ór~!<",os .-~ íundos pt.i\)11 ·s d<t <:cimlnlstr<·c:i'lc c:·i'l.> c. olr: VJ<Ir: ~c.r!os Rcfer: se ·', s :. :élçf:n c!o 
suje1t0 pass:vo nu {:n;bltO on r~: S ,; citl PGFN c êlt '<H C!C 1nc. 1 u~ ve ,, contnbuicÕ<" sor,;11~ ::rc'::st<l~. 
ni:.ls é1:ineas ·a· él '( ' elo ~)z;r~~gr;1fo ~:n1co c!o 8:1 11 c.:a l "' ~~~ P.?'?. c!e!: (i'· j':l':o c!c " CiCJJ 

A acettação dcS!0 c·:rtrci8o os·0 Ct,nclicto·~ada t: vr;r: ' •c 'lçflo Ci" su: é:utc:•~::c:c!<~C!r: tlél lnt• ··~e:t. né~S 
cnc:ereços <httrut\'NJ':: rec(;:ta.f,,zencla uov br> ou <'htt;l·it v:-.'.w ;)gfn 'Jzc.:nclc: ~:ov :Jr.., 

Cer:1dflo ern:ilda ~;ratLPtJmen;(· c c•m br~sc n8 Por\nriê: C~;;y.nlél RCBíPGFN nº i 7S i c.ic C:?, 1!)!?01~! 
Emi::dJ bs ·1 :05 29 rJc) C'Z'l ?0' 11 '2015 <hor<• e Célta c!e Srêlsil !;!> 

Valida 8té 201051~'016 
Código de control~; d8 certid~o: 3242.27FF.AF07 .7D67 
Qualquer rasura Ou eme<~da !nval1dar8 este docun1entc,. 

.... . !, . :! ·. "· ·('r.. ·~~ ~ , :--, !'; :· •:);.:,- • ,I i. • 

-.... 



SEFJ',1G - SIARE 

G~:~~) !f' unic;~c?/ . ,... rt SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS .... _l',~'.;~Qt. ~ ~j;::·lé.. 
~=-·-· ?.:.--. ~F s.fliJ · ft ... _Tf)/f - ~ 

~ 
CER r iDÃO EMITIDA EM: ' O:.~t. .. 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 29/0 2/ 20 16 

. _,.,..._ 

Negutiv<J CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
29/0 5/ 2016 

NOI-lE/NOfvJE EMPI~ESAR!AL: JEFERS0;\1 JUNIOR rJERNARDES - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016061 29 .00-
4 7 CNPJ/CPF ! :UP0.959/000 1- 78 SITUAÇÃO : AtiVO 

LOGil.ADOURO: AVENIDA SAO JOSE NÚMERO: 1439 

COMPLEt'lENTO : BAIRRO: CENTRO CEP : 37 130000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: 1\LFEN/\S UF : MG 

Ressulvudo o direito de u Fazenda Pública Estaduu l cobr<Jr e inscrever quuisquer dívid<Js de 
respons<1bílidade do sujeito passivo <:~cima identificado que VIerem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Niio constam débitos re lativos a tributos administ rados pel a Faze n d<J Pú bl ica Est aduul e/ou 
Advocacia Gera l do Estado; 

2. No caso de utilização par<:~ l avraturil de escritur<~ púiJiic<J óu re ~ i st ro de formal de parti l ha, ele 
c<1rt<1 de adjudicilçflo expedido em autos de i n venté'lrio ou de urro umento, de sentença em aç5o 
de scyil rélÇ<IO judicia l, divórcio, ou de parti lha de bens nu união estável e ele escritura pública de 
do<1çoo de bens imóveisL est<J certidão somente terá volidude se ucom pn n h<Jdil du Certidão de 
Pag<Jmen t o I Desoneraçao do ITCD, prevista no arti go 39 do Decre to 43.981/2005. 

Certidão vál id<J pilra todos os estilbeleci mentos ela empres'J a l c<Jnçando déb i t os t ributá r ios do 
sujeito pil ssivo em Fnse Admini st rativu ou inscritos em Divi a Ativ<l. 

IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA I DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confi rmada no sítio da Secretari a de Estado de 
Fazenda de Min<1s Ger<1 is em www.fazendn.mJl.gov .br =>certidão de débi tos tribut6rios => 

certificar ocumcn t os 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000144049723 

~ 1::; s 1 :~ww2.f~m~ndél.nl(J gov.br /sol/ciri/SOUCOT /DET ALHE_746?ACAO=VISUALIZf-R&numPI utocolo= 201601 1 02341~&autenlicacaoModel=rOOABXN 1/1 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
SecretariaM unicipal de Fazenda e Planeja1nento 

c p j 18.243.22010001-01 
Praça Dr. Fausto Mo11teiro, 247 - Ce11tro- CEP 3 713 0-000 - A /fenas - MG 

Telefolle: (35) 3698-2000 e 3698-2001 

CERTIDÃO NEGATIVA 

CERTIFICO, para fins de d ireito que em consulta rea

liza da em n ossos arquivos, ficou constatado que JEFERSON JUNIOR 

BERNARDES CNPJ: 12.020.959.0001.78 não possui d ébitos com a Fa

zenda Pública até a presente da ta . 

r ' 

Alfenas- MG, ~- d<e Abril 2t6. . 
'J Btclllcr; -~J .,., rlq ('os ta 
~ .1\.../'--é\)e-L~< . j• J:SJü 

~) MIGUEL DIOPO PEREIRA 
Secretário Muniçipal de Fazenda 

L Qua lquer rasura , borrão ou emenda anula a presen te Certidão. 

Esta certidão terá validade de 90(noventa) dia s, a contar da data de sua 
emissão . 

À Fazenda Pública Municipal resguarda-se 
o direito de constituir novos créditos que a té esta data ainda não tenh am 

sido lan ados e ou a urados. 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planeja1nento 

CNPJ 18.241.22010001-0 I 
Praça Dr. Fausto Monteiro, 24 7- Centro- CEP 3 7130-000 - Alfenas- MG 

Telefone: (35) 3698-2000 e 3698-2001 

CERTIDÃO NEGATIVA 

CERTIFICO, para fins de direito que em consulta rea

lizada em nossos arquivos, ficou constatado que JEFERSON JUNIOR 

BERNARDES CNPJ: 12.020.959.0001.78 não possui débitos com a Fa

zenda Pública até a presente data. 

Alfenas - MG, ~- d•e Abril 2t6. . 
' g· ,. 'j·•n dq Co\"ilO. tC!i L , . ·. . ~ 

ÂJ'-.::_-é,~ ~- . ,: J~~).)U 

? ) MIGUEL O lOGO PER~I'RA_ . -· 
Secretário Mun;Lpal de Fazenda 

L Qualquer rasura, borrão ou emenda anula a presente Certidão. 

Esta certidão terá validade de 90(noventa) dias, a contar da data de sua 
emissão. 

A Fazenda Pública Municipal resguarda-se 
o direito de constituir novos crédit9s que a té esta data ainda não tenham 

sido lançados e / ou apurados. 



., ., . Prefeitura Municipal de Altenas 
, ..• t,., Fíf.·•'" 

l f clir-'· ;.._~ \ { CNPJ 18.243.22010001 -01 

1_1t~· ~~.;:;:~J .. ~~~ Prc!falp,r;r.•f\<1.'!5 /o lvlontciro, 34 7 · Centro - CEP 3 7130·000 · Alfenas(MG) 

)li\ .J>i .f/\ (OXX 3 <li698l~QÚ,,li~ex. ' (O x x 3 5) 3698-2025 E-ma 11' we lo il um@a/1 enas. mg. gov. b' 

f~~ ~i#!~r:.' L~T~:~l~\~Ji~l~~l~t~jfrl\~$1~ A L "1\ RA, 
1j~ •. 1,~ -tr~:;,;Jr l~~~-.:~.;:~ :·. ·~.',l~t~~}t~~~~ . ~-t~. N° : 188 
~" ~;;_ . . L11fffl'l;;t-j r; J::~~·~s.S.ÇA, ZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

11 ~-~F.,.~~.~~~;-:;<tJ JfrJ'•'tth?~~.i!'}.· t ~~ ~_{· •t ·~ht.h t f\~~j-·.ti"IJ'l I ~t:,· 

I. LVARA N ~í}-~~1j8·i\J;,~_,.)!L'; ,· VA LIDA DE 

~~Aoos o: co~: te~~~:~: :; . : 

l'

lnswçao Mumopal : 154~ ' 
1 

Cód1go do Contnbumte .is7090 . 

3111212016 

.RazAo Social: JEF SON JUNIOR BE 

INomc Fantas1a . J. . • B PROMOÇÕES E 

! Endereço FlSCéll: [!a PORC/NA PINTO 

I A' 
j CEP · J~\· 7130-00 . , I CNPJ!CPF ... ~ 12 . . :J9! 0001-78 

IVDENTIFICA ~-~ o : . 

AER~ORTO 

! Inscrição Imobiliária : 9901-

1 
~ata de Início das,Atividades : 08/07120 10 

. rea Util1zada : 

I No. Processo Administra/IVO : ' I Porte do Contribuinte: Não classificada 

ljDADOS DA LICENÇA : 
! I lorános de Funcionamento : · Entmda: 08:00:00 I Saída : 18:00:00 \ · · · ~· • .. : ". 

~· ~ ~· 
SERVIÇOS DE ORGANiz'ÀCA O DE FEIRAS,CONGRESSOS,EXPOSJÇÕES E FESTJ(s .. 

"' .r. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Raspei/ar Leis 2707/95, 2723195 e NBR 10152190. 

! Jbse1 vaçoes 1 ressalvas ou rcslnções · 

Alfenas(MG), 15 de Fevereiro de 2016. 
VALIDO ATÉ 31'12/2016 



Secretaria de Governo da Pres1dênc1a da Republica 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mtnas Gerats 
Junta Comercial do Estado de Minas Gera1s 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações aba1xo constam dos documentos éH(.1lilliaJo:, ll<.;~t<t J"' .:c1 Cu li ••• ...,.,,, ._. "''"' 

vigentes na data de sua expedição. 

Nome Ernp·esanal 

Ncltureza Jur111!ca 

JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME 

EMPRESARIO 

NC.1tcro dt' ldent1f1cação do 
Reg1stro de Empresas- NIRE 

CNPJ 

3111032463-9 12.020.95910001-78 

Endereço Completo: 

Data de Arqu1vamcnto do Ato 
Constitutivo 

2810512010 

AVENIDA SAO JOSE 1439 - BAIRRO CENTRO CEP 37130-000 - ALFENASIMG 

Objeto Social 

Data de ln1c1o de At1v1dadc 

08/0512010 

SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE SONORIZACAO DE 
ILUMINACAO ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PRODUCAO MUSICAL 
ITRIO ELETRICO E BANDA MUSICAL). ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA E PRODUCAO l'T 
ESPETACULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS, INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENOIO, AGENCIA DE 
VENDA DE INGRESSOS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE EXPLOSIVOS E COMERCIO VAREJISTA DE' PRACA or 
ALIMENT ACAO 

Cap1tal RS 150.000.00 

CE:NTO E CINQUENTA MIL REAIS 

<;1'1111~ Yl()OOCYX 

UllllllO Arqu dnlento. 15• 12/20' 5 

Alo 002 - AL TERACAO 

S1tuação ATIVA 

Número 5630724 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

MICRO EMPRESA 
(le1 Complementar n"123/06) 

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

Nome do Empresário JEFERSON JUNIOR BERNARDES 

Identidade: MG 13.968.555 

Estado Civ1l Solte1ro 

NADA MAIS# 

CPF: 069.047.846-10 

Regime de Bens· xxxxxxx 

Belo Horizonte , 10 de Maio de 2016 16:38 

Certidão Simplificada D1g1tal emitida pela Junta Comercial do Estado de M1nas Gerais e cert1f1cada dig1talm:nte. Se de~eJar ~onf1rmar a 
autenticidade desta certidão, acesse 0 s1te da JUCEMG (www.1ucemg.mg.gov.br) e cl1que em validar cert1dao A cert1dao po P ser 

validada de duas formas 
1) Validação por env1o de arquivo (upload) . . . _ 
2) Validação vtsual (dtgite o n° C160000992839 e vtsuahze a certtdao) 

llllllllllll llllllllllllllll Página 
1 

de 
1 

161323 747-6 



.. 

PROCESSO LlCITATÓRIO N" 022/2016 
TOMADA DE PREÇO N" 006/2016 

Decla ração de Atendimento ao Aa·t. 27, V da Lei Federa l de n° 
8.666/93 e alterações". 

DECLARAÇÃO 

.J EFE RSON .J UN IO R BERNARDES-ME, inscrito no C P.J no 
12.020.959/000 I-78,por intermédio de seu rep resentante lega l o( a) Sr(a) 

.I EFE RSON .J UN IO R BliRNARDES, portador(a) da Carte ira de Identidade 
no IG- 13.968.555, c do CPF no 069.047.846-1 O DECLARA, para Iins do 
di sposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 2 1 de junho de 1993 , 
ac rescido pe la Lei Federal de n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
regll la mentada pelo Decreto n° 4.358, de 05/09/2002, que não emprega 
menor de dezoito a nos e m traba lho noturno, perigoso ou insal ubre e não 
empr ga menor de de.t.esse is anos. 

Res ·a lva: e mprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprend iz.( ) 
(Observação: em caso afirmativo, assi na lar a ressa lva acima) 

ALFENAS, 09 DE Maio DE 2016 

.li:TERSO .I BE~NARDES ME 

CN PJ - 12.020.95910001-78 

.lc l'erson Junior Bernardcs - Representan te legal 

CPF- 069.047.R46-I O; RG - MG 13.968.555 

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

Ema1l: JJbproducoes@bol.com.br- www.jjbproducoes.com.br 
CNPJ: 12.020.959/0001-78- 1nsc. Est.: 001.606129.00-47 



DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LICITA TÓRIO N" 022/2016 
TOMADA OE PREÇO N" 006/2016 

A empresa .I EFERSO .I L' IOR BER ARDES-M E. inscrita no C P.l sob o n° 
1.2 .020.959 000 1-7~. por int rmédio de seu representante legal Sr. ( a) .I EFI-::: RSO 1 

.ll ·:--.;lO R 13FR '\1 ,\R DFS. portador elo Documento de Identidade n° MCJ- 13.968.555. 
in o.;crito no CPF sob o n" 069.047. 84 .- 10 DC:C LARA. sob as penas da l.e i. que cumpre 
u~ n.:qu1sitos k gais para qualificação como Micro Emp1·c~a (YIE). art. 3'' lLt l.ci 
Cumplcmentar n." 1.2312006 que não está sujeita a quaisq uer dos impedimentos Jo ~ 
..J." deste artigo. estando apta<.\ usufruir do tratamento favorec ido estabelecido nos arts. 
-l-.2 a 49 da citada ki. 

) Declaramos possuir restri ção fi scal no(s) documento(s) de habi litação c 
pn:tcndcmos utilizar o prazo previsto no art. -+3. § I 0 ela Lei Complementar n°. 123/06. 
para regularizaçüo. estando ciente que. do contrári o. decairá o direi to à cont ratação. 
estando sujeita ús sanções previstas no art. 8 1 da Lei Federal n° 8.666/93 . 

Obscn açJo: em caso afinnati,·o. assinalar a ressa lva acima) 

AI.FE AS. 0901::: f\la io DL 2016 

.I EFERSO .lU R BgRNAIZDES ME 

C P.J - 12.020.959/000 1-78 

.l efcrson Junior Bernardes - Representante legal 

CPF - 069.047.846-1 O; RG - MG I 3.968 .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 
CNPJ: 12.020.959/0001 -78 - lnsc. Est. : 001 .6061 29.00-47 



DECLARAÇAO 

CONFORM IDADE COM O DECRETO 6.204/2007 REGULA O TRATAMENTO 

DIFERENCIADO A PEQUENA EMPRESA EM SEU ARTIGO 32 ONDE DIZ QUE EM 

LICITAÇOES PARA O FORNECIMENTO DE BENS PARA PRONTA ENTREGA OU PARA 

LOCAÇAO E MATERIAIS, NÃO SERÁ EXIGIDO DA MICROEMPRESA OU DA EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, APRESENTAÇAO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCICIO 

SOCIAL, DIANTE DO DISPOSITIVO LEGAL PODEMOS DIZER QUE HÁ EXCESSAO QUE 

DISPENSA AS PEQUENAS EMPRESA APRESENTAÇAO DO BALANÇO, SENDO NESTE CASO 

A EMPRESA JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME CNPJ N2 12.020.959/0001-78, SITUADA 

NESTA CIDADE DE ALFENAS- MG, SITO A AVENIDA SÃO JOSE N2 1.439 CENTRO SE 

ENQUADRA NO DECRETO ACIMA CITADO. 

ATENCIOSAMENTE. 

,. 



. . . 

. ..... 

! ·; 

limo. Sr. Pr<?s:dt:.:rtn d::- .I:.Jnt3 ~-~o;'l.::rc i ::tl do Estado de Minas Gerais 

O Empresário, JEFL.-.3Di'! J.!, ·u .=-~ ·.:;r::,~'\Jil\;:r,;::s estabelecido na (o) RUA TAPIRANA, 08 

bairro VILA TEIXE IRA, AU· .-: ,,J,\S , MG. (':'=. \) 37 .130-000 , requer a Vossa Senhoria o 

~ arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 

condição de MICRCE ~·1 ;-'r-< F~:/ •. r.r: ' . .:. . , (,~· ~ ~-= L .l. Cc·rplementar n° 123, de 14/12/2006, e que 

não se enquadra em qua!que j F.s hipóte:. es de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da 

mencionada lei. 

AtFENAS - ~.JI G , 8 DE MAIO DE 201 O. 

_ç_ LI~-- / . :.. ~k 
--e;:::;:~~\a~)N JUNIOR BERNARDES 

I~ 



~JMG - COMARCA uE A~:ENAS 

369739 CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECÍF:CA POR AÇÃO -

CERTIFICO que , revendo os registros de distribuiçao de acao de ~ATUREZA ·r ~: 
:~esta corrarca , até a presente data , nas ações específicas de CONCORDATJI. PRE'.J U ;:-: " .-:, 
COtKORDATA SUSpENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS , SOCIEDADES Et-1PRESARIAlS , 
HIC~OEM!:'RESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , RECUPERAÇÃO EXTR..l\JUDICIAL, RF':rFFT~íé. : 
:ifJDIC!.'-\L 1'\ADA CONSTA em tramitaçao contra : 
J~fERSON JUN:OR BERNARDES 

OU~RO DOC : CNPJ 12020959000178 

A ?R::SENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA 
~~-~REZA D:VERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS . 

;..TENCÀO : 

ALFENAs , JIL 1te e6 -
A~A~~ENE~~ I D~ 

ESCRIVÃ (O) ~~Ó ~UDICIAL 

:ertidã~ composta de 001 fclha(s) . 

EXISTÊNCIA ::>E OUTR.>;S .i\CC) i:·.-: 

89 : 34 : 48 

A presente certidao abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especia~ e ~~ 
·rurrra Recursal . 

D0cumen~o emitido por processamento e letrônico . Qualquer emenda ou rasura 1e-~ 
sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou ~err.-::· ~ - , 
de fraude . 

Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial púL.~~ cv . 
Para maior segurança , confira a grafia do nome solicitado, a data e hora ce e~~s~ ~r . 
ISENTO JE PAGAME~TO . Provimento- conjunto n° :2120:0 

FÓRUM MILTON CAMPOS 
PÇ . DOUTOR EMÍLIO DA SILVEIRA, 314 BAIRRO: CENTRO CEP : 37130000 

ALFENAS - MINAS GERAIS 



""!-'·" vv"" wo.tcl-cna.taL.~:;uu<t.~uv.un,::, t JVJJ' Lt:.;:)l\IA\.... IVNALiapiiCaco ... 

~ SIMPLES 
NACIONAl 

sulta Optantes 

1ta da consulta: 12/01/20 16 
Identificação do Contribuinte 

JPJ : 12.020.959/0001-78 

Simples 

>me Empresarial : JEFERSON JUNIOR BERNARDES - ME 

Situação Atual 

Si me i 
Servtços 

--------------~----~ 

:uação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacio nal desde 28/05/2010 
r 

:uação no SIMEI : NÃO optante pelo SIMEI 

Períodos Anteriores 

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores : Não Existem 

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores : Não Existem 

Agendamentos (Simples Nacional) 

tendamentos no Simples Nacional : Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

entos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

e I 

Busca 

Ó InÍCIO C Voltar A• 

12/01 /2016 15:36 





IIOENTIO.O.OE (<>)mero) 
MG 13.968.555 

, ' EMANC\PAOO POR (totmo de emanc::ipeçao no cato de 

.·, DOMICILIADO NA (Lcx:;RAOOURO ru.. ov, etc.) 

• RUA PORCINA PINTO DE CAMPOS 

COMPLEMENTO 

(mk) I MARIA DAS GRACAS FERREIRA BERNARDES 

. OrQOo Erns.oo< UI' (rL>mefo) 

jSSP I MG 069.047.846-10 

1 1 DISTRITO 

I JARDIM AEROPORTO 

349 

ICEP 
137130000 

. MUNIOPIO UF 

ALFENAS I MG 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresáric:-ê" · 
requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 
ATO OESCROÇAO DO ATO EVENTO 00 EVENTO 

;_; · 002 ALTERACAO 2244 TERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS E 

... 
JEFERSON JUNIOR BERNAROES ME 

lOGRADOURO (rue, av, etc.) 

AVENIDA SAO JOSE 

:-!i COMPLEMI;NTO 

1439 

I I OIST'liTO I CEP 
!CENTRO 137 130000 

. ALFENAS I MG I BRASIL MAANANIAS@UOLCOM.BR 

· .' VALOR DO CAPITAl. · R$ I VALOR DO CAPITAL (per oxt"""") 
150.000,00 !CENTO E CINQUENTA MIL REAIS 

.cE ATMOAD!i OESCRIÇAO 00 OBJ ETO 
. Fiocatl i5ERVICOS DE•ORGANIZACAO DE FEIRAS. CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO DE 
-- LUMINACAO. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPDRARIO. PRODUCAO 

8230001 (TRIO ELETRICO E BANDA MUSICAL). ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA E PRODUCAO DE 
-- DE RODEIOS E VAQUEJADAS, INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO, AGENCIA DE 

..• 43Z2303 !VENDA DE lfi{GRESSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE EXPLOSIVOS E COMERCIO VAREJISTA DE PRACA OE 
· ' 4930203 fALIMENTACAO. 

5611201 
7739003 
7990200 
8011101 
9001902 
9001905 

MÓDULO INTEGRADOR: J153986524678 I 111 11111111111111111111111111 11111 

) 

'o k J o• .. \y· 
:;: registro sob o n• 5630724 em 15/1 2/2015 da Empresa JEFERSON JUNIOR BERNARDES ME, ire 31110324639 e protocolo 158708351 -
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