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PROCESSO Nº 046/2018 

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

 

Objeto: Chamamento público para cadastro de rodas e grupos de Capoeira do 

município de Guaranésia e distrito de Santa Cruz do Prata 

 

EDITAL 

 

 O Município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 40 – Centro em Guaranésia/MG, CEP 

37.810-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.900.473/0001-48, neste ato representado 

pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, Gestão Administrativa 2017/2020, 

brasileiro, divorciado, servidor público estadual, residente e domiciliado na Rua Barão 

do Rio Branco, nº. 618, nesta cidade, RG nº MG 2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20, 

por solicitação do Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Paulo Marcos 

Teixeira, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF nº 

000.256.136-00 e RG M 6.805.439 SSP MG, residente e domiciliado a Rua Roque 

Taliberti, nº. 61, no Residencial JR, nesta cidade, realizará CHAMAMENTO PÚBLICO 

para concessão de espaços para cadastro de rodas e grupos de Capoeira do município 

de Guaranésia e distrito de Santa Cruz do Prata, em sessão pública, em local e 

horários determinados abaixo, em local próprio localizado na Praça Rui Barbosa, nº 40 

– Centro em Guaranésia/MG. O presente Edital e seus anexos, bem como quaisquer 

esclarecimentos aos seus termos, serão obtidos no Prédio da Prefeitura Municipal de 

Guaranésia, localizada a Praça Rui Barbosa, nº. 40, Centro, Divisão de Licitação, 

Compras e Material. 

 

1. DO OBJETO. Constitui objeto deste Edital o credenciamento para 

concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço para cadastro 

de rodas e grupos de Capoeira do município de Guaranésia e distrito de Santa 

Cruz do Prata. 

1.1. O presente credenciamento tem o objetivo de credenciar as rodas e grupos 

de capoeira do município e do distrito de Santa Cruz da Prata a fim dos mesmos 

poderem receber os valores disponibilizados pelo IEPHA em forma se subvenção 

cultural. Esses valores serão solicitados à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, que analisará as solicitações e providenciará as mesmas. A subvenção 

poderá ser revertida em aquisição de vestuários, alimentação, transporte e artigos de 

premiação. 

 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO. 

2.1. Poderão participar deste credenciamento quaisquer interessados 

especializados no ramos que satisfaçam as condições do objeto deste Edital. 
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2.2. Os interessados em participar do certame deverão apresentar os 

documentos abaixo relacionados, no dia 03 de abril de 2018, às 14h, na Divisão de 

Licitação, Compras e Material da Prefeitura Municipal de Guaranésia, localizada a 

Praça Rui Barbosa, nº. 40, no Centro, nesta cidade, que será a primeira sessão 

pública. Porém, a qualquer momento novos interessados podem se credenciar pelo 

período de doze meses. 

2.3. São requisitos para o credenciamento, a apresentação dos seguintes 

documentos originais acompanhados de cópia, podendo ser autenticados na sessão 

ou já estarem devidamente autenticados, em cartório ou por servidores desta 

Administração, mais especificamente servidor da Divisão de Licitação, Compras e 

Material. 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

a) Registro Comercial, no caso de empresário individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício;  

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

e) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais; 

f) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

g) Certidão de Regularidade junto à Fazenda do Município do licitante - 

Certidão Negativa de Débito tanto mobiliário quanto imobiliário ou equivalente; 

h) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

i) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal 

Superior do Trabalho). 

j) Número de telefone para contato; 

k) Ter no mínimo 02 (dois) anos de atividade comprovada; 

l) Apresentar no mínimo vinte fotos tiradas em anos e em eventos diferentes; 

m) Apresentar vídeos e/ou certificados de participações em eventos e torneios 

de capoeira regionais, estaduais ou municipais; 

n) Alvará de funcionamento; 

o) Apresentar documentação do Mestre de Capoeira. 

3.3. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser 

apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

componente da comissão para realização deste chamamento público, publicação 

em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão 

responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.  

3.4. Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de inclusão de 

documentos;  

3.5. Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação 

de:   
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(a) Procuração com firma reconhecida e com a especificação de poderes;   

(b) Documento de identidade do procurador e;  

(c) Cópia do documento de identidade daquele que pretende o 

credenciamento.  

 

4. DO PRAZO DE VALIDADE. 

4.1. A vigência deste credenciamento será de doze meses, podendo ser 

prorrogado dentro dos moldes da Lei 8.666/93. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA. 

5.1. A Autorizada deverá atender às seguintes obrigações:  

I. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;  

II. Manter, durante toda o período de credenciamento a compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas;  

III. Responder civil, penal e administrativamente pelos seus atos e de seus 

colaboradores, bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros. 

 

6. DAS PENALIDADES. 

6.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 

Edital serão aplicadas às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

7.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

Municipal de Cultura, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou problemas 

observados.  

7.2. Os casos omissos serão resolvidos por comissão própria juntamente com 

a Administração.  

7.3. Fazem parte deste edital, os anexos I – Minuta Contratual e II – Declaração 

de ciência. 

 

Guaranésia, 16 de março de 2018 

 

 

Claudia Neto Ribeiro 

Presidente da CPL  
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ANEXO I – MINUTA CONTRATUAL 

 

Contrato nº ......../2018 

Chamada Pública nº. 003/2018 

Inexigibilidade nº. 009/2018 

Processo Licitatório nº 046/2018 

 

Contrato de credenciamento para cadastro de rodas e 

grupos de Capoeira do município de Guaranésia e distrito 

de Santa Cruz do Prata, que entre si celebram o 

Município de Guaranésia e ______________________ 

 

O Município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica 

de direito público, com sede na Praça Rui Barbosa, nº 40 – Centro em 

Guaranésia/MG, CEP 37.810-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.900.473/0001-48, 

neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, Gestão 

Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, residente 

e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 618, nesta cidade, RG nº MG 2.867.333 

e CPF nº. 472.513.876-20, e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, representada pelo seu secretário, Sr. Paulo Marcos Teixeira, brasileiro, 

casado, servidor público municipal, portador do CPF nº 000.256.136-00 e RG: M-

6.805.439 SSP MG, residente e domiciliado a Rua Roque Taliberti, 61, Residencial 

JR, nesta cidade, a seguir denominada CREDENCIADA, e ___________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº. ______________, estabelecida na 

____________________________________, neste ato representada por seu 

representante legal, Sr._______________, a seguir denominada CREDENCIADA, ao 

edital designado pelo Processo 046/2018, Inexigibilidade nº 009/2018, e seus anexos 

celebram o presente contrato, realizada em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas modificações bem como outras normas vigentes relacionadas com 

o objeto, e mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

1.1.  Integram o presente Termo, independentemente de transcrição, os 

seguintes documentos:  

1.1.1.  Edital Chamamento com todos os seus anexos;  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO. 

2.1.  Constitui objeto do presente termo o credenciamento para cadastro de 

rodas e grupos de Capoeira do município de Guaranésia e distrito de Santa Cruz do 

Prata. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO. 
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3.1. O presente termo terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado nos moldes do art. 57 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETIVO. 

4.1. O presente credenciamento tem o objetivo de credenciar as rodas e grupos 

de capoeira do município e do distrito de Santa Cruz da Prata a fim dos mesmos 

poderem receber os valores disponibilizados pelo IEPHA em forma se subvenção 

cultural. Esses valores serão solicitados à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 

Turismo, que analisará as solicitações e providenciará as mesmas. A subvenção 

poderá ser revertida em aquisição de vestuários, alimentação, transporte e artigos de 

premiação. 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.  

5.1. Ter condições que possibilitem a execução do objeto, a partir da data de 

assinatura deste Termo.  

5.2. Obedecer rigorosamente às exigências que serão informadas pela 

secretaria de Cultura para comprovações à título de prestações de contas perante o 

IEPHA, repassando todas as informações e documentos solicitadas pela mesma. 

5.3. Responder civil e penalmente, sem prejuízo das sanções administrativas 

cabíveis, por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao Município 

de Guaranésia ou a terceiros, tendo como agente a credenciada, na pessoa de 

prepostos ou estranhos, bem como pela garantia e segurança dos serviços prestados 

e suas consequências.  

5.4. Cumprir com os prazos e demais condições estabelecidas neste 

instrumento para a prestação dos serviços ofertados, obedecendo às especificações 

do Termo de Referência.  

5.5. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao 

Município de Guaranésia por autoridade competente, em decorrência do 

descumprimento do Termo, de Lei ou regulamento aplicável à espécie, por parte da 

credenciada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES.  

6.1. O descumprimento de quaisquer condições impostas no presente 

instrumento ensejará a aplicação das sanções cabíveis conforme Lei nº. 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: RESCISÃO. 

7.1. O presente credenciamento será desfeito, independentemente de qualquer 

formalidade judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:   

a) Descumprimento das condições impostas no presente Termo;  

b) Prática de atos que venham a gerar danos ao município;   

c) Inadimplemento do credenciado relativamente ao compromisso de 

exclusividade ora pactuado;   

d) Mútuo acordo entre as partes;   
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e) Por força maior ou caso fortuito, que impeça o cumprimento das condições 

assinaladas na presente permissão.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS. 

8.1. Serão aplicadas a este termo, notadamente aos casos omissos, as 

normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA: PUBLICAÇÃO. 

9.1 A eficácia do presente termo depende de publicação de seu extrato na 

imprensa oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO. 

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guaranésia renunciado-se a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências 

oriundas do presente instrumento.  

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 

instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.  

 

Guaranésia, ---------- de ----------------- de 2018. 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito 

 

Paulo Marcos Teixeira 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 

 

 

 

Credenciado 
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ANEXO II – DECLAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento 

ao disposto no Edital do Processo nº. 046/2018, vem perante Vossas Senhorias 

declarar que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de 

todas as especificações nele descritos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

(Local e data) 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 
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