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DECRETO No. 2.489/2018, DE 30 DE ABRIL 2018. 

"CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICTrAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICITAÇÕES 
NA MODALIDADE PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso IX e demais pertinentes da Lei 
Orgânica do Município de Luz/MG. 

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei 

Federal n°. 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 3

0, 

inciso IV da Lei Federal no. 10.520/2002, de 17/06/2002; 

DECRETA: 

Art. 10. Fica constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitação, do 
Município de Luz, para o exercício de 2018, a qual terá também, a incumbência de 
atuar como Equipe de Apoio na Licitação na modalidade Pregão, nos termos do 
inciso IV do art. 30  da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2002. 

Art. 20. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 10  deste 

Decreto, os servidores: 

I — Titular VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO, brasileira, casada, servidora 
pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde AS2 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/H portadora da Carteira de 
Identidade no. M-3.955.944 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 734.949.766-00, 
residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, no. 1.936 no bairro Centro, 
Luz/MG. 

Suplente: MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da Carteira de Identidade no. M-9. 318.769 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 949.923.396-20, residente e domiciliada à Rua 
Campos Altos, no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

II — Titular:. SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/D, portadora da Carteira de Identidade no. MG-5.571.670 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o n°. 779.737.396-53, residente e domiciliada à Rua 

Oito de Julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Suplente: MAR/LIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente e 
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, no. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 
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Titular: MARLISE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora públita —

municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo 111/3, portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.967.323 

SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 056.362.126-58, residente e domiciliada à Rua 
Vigário Parreiras, no. 1501 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: DIEGO SILVA ABREU, brasileiro, solteiro, servidor público municipal efetivo, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/A, portador 
da Carteira de Identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 
100.165.306-83, residente e domiciliada à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

IV - Titular: HIGOR GONTIX) VINHAL, brasileiro, solteiro, servidor público municipal 
efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo IV/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliada à Rua Tiros, no. 101 - bairro 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de Identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 

inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliada, à Rua 
Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - Titular: SILVÂNIA DOMINGOS XAVIER OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora 
pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente 
Administrativo WH, portadora da Carteira de Identidade no. M-3. 890.472 SSP/MG 

inscrita no CPF sob o no. 587.494.626-87, residente e domiciliada nesta cidade 
de Luz/MG, à Av. Guarim Caetano da Fonseca, no. 301 - Bairro Nações. 

Suplente: GRASIELE MORAES CRESCÊNCIO MOURA brasileira, solteira, servidora 
pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo III/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG- 142.694-50 
SSP/MG e Inscrita no CPF sob o no. 099.166.676-32, residente e domiciliada nesta 
cidade de Luz/MG, à Rua Cocais, no. 125 - Bairro Rosário. 

Art. 30, A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. VANUSA CÂNDIDA DE 
OLIVEIRA BRITO. 

Art. 40. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 
de Licitação, a partir de 02 de maio de 2018. 

Art. 50. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, no exercício de suas 
atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federal no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federal 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 6°. Fica revogado o Decreto no. 2.421/2018, de 05 de janeiro 2018. 
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Art. 70. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagIndo seus efeitos a 

partir de 02 de maio de 2018. 

Prefeitura Municipal de Luz, 30 de abril de 2018. 

AIL N 
 

DUARTE 
PREFE O MUNICIPAL 
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Oficio n°. 089/2018  
<-457 Assunto: Contratação de show\41/4  

Data: 16 de agosto de 2018 

Prezado Senhor, 

Saudações! 

Considerando as festividades do aniversário da cidade, evento tradicional no Município de 

Luz, a se realizar no dia 7 de setembro de 2018, na Avenida Laerton Paulinelli. 

Solicito que seja efetivada a contratação do show musical "Nolli e Brothers — Banda 

Chaparrall", conforme documentação encaminhada. 

Informo, portanto, que a festa possui tradição no Municipio, pertencente ao calendário 

oficial de eventos, sendo plausível a realização pela Administração Municipal, pelas suas 

tradições culturais e históricas. 

Informo ainda que na data do evento o acesso será livre e gratuito à toda população. 

Certa de sua costumeira atenção agradeço! 

11 
Wqmrse- 

Rosema lari,n4 a 

Secretária Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes 

Ao Exmo. Sr. 

Ailton Duarte 

Prefeito Municipal 

Luz-MG 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - Centro Administrativo Municipal 
Avenida Laerton Paulinelli, 153 - Monsenhor Parreiras - Luz MG - 35595-000 
educacaoPluz.mg.gov.br  - Telefax: (37)3421-3303 



Data: 16/08/2018 

Solicitação Nr.: 10879/2018 

Nr. por Centro de Custo: 237 

Folha: 1/1 

[ 	] Execução de Serviço 

[ 	] Execução de Obra 

[ ]Compra SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 

Avenida Laerton Paulinelli, 153 

C.E.P.: 35595-000 	- Luz- MG 

SOLICITANTE: 

Centro de Custo: 31 - SETOR DE CULTURA Código da Dotação: Pn 

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04.05.2.071.3.3.90.39.20.00.00.00 (301/2018) 

Unidade: 5 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA 

Nome do Solicitante: ROSEMARY FERREIRA DA SILVA 

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELL1,153-SEC.EDUCAÇÃO - 

Destinação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE Identificação: SECRETARIA 
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 7 DE SETEMBRO DE 
2018, NA AVENIDA LAERTON PAULINELLI. 

Observações: 

ITENS SOLICITADOS: 

Item 	I Quantidade 	Unid. I 
	

Especificação 
	

'Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto 

I 	SV 	SFIOW MUSICAL (4249) 
	

12.000,0000 
	

12.000,00 

1 	Preço Total: 	1 
	

12.000,00 

Solicitante: ROSEMARY FERREIRA DA SILVA. 	 

Luz, 16 de Agosto de 2018. 

Assinatura do Responsável 



Fornecedor CHAPARRALL PRODUCOES LTDA Código: 8911 Banco: 

Endereço: AV PROFESSOR MARIO WERNECK,2170 - SALA: Agência: 

Cidade Belo Horizonte - MG Telefone: 3133743738< Conta Corrente: 

CNPJ: 15.492.281/0001-14 	 Inscrição Estadual: Fax: 

Condições de Pagamento: 	30 dias 

Validade da Proposta: 

Local de Entrega: 
Objeto da Coleta de Preço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EM 7 DE SETEMBRO DE 2018, NA 

AVENIDA LAERTON PAULINELLI. 

Observações: 

Prazo de Entrega: 

Vencimento da Coleta: 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
	

COLETA Nr.: 	1004/2018 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 	 Data: 	 16/08/2018 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 

Avenida Laerton Paulinelli, 153 
	

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Folha: 1/1 

DOCUMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 

I hem I 

 

Especificação I Unid I 	Marca I 	Quantidade 	I 	Preço Unitário 

 

Preço Total 

 

  

SV 

 

1,00 	  

  

1 	SHOVV MUSICAL (4249) 

    

    

        

Total Geral 	 

Luz, 16 de Agosto de 2018. 



Nolli & Brothers 
(banda Chaparral» 

PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO 

Belo horizonte, 15 de agosto 2018. 

Aos cuidados de: Prefeitura de Luz MG 
Segue orçamento do grupo "Nolli & Brothers" (ex banda Chaparrall) para o show em 

evento na cidede de Luz MG. 

- 	Data: 07 de setembro de 2018 as 21:00hs 
tempo de duração máxima do show: duas horas 
Natureza do evento: — show na rua/ praça pública / Parque de exposições 

Cidade: Luz — MG 
Valor R$12.000,00 (doze mil reais) mediante a emissão de nota fiscal. 

Forma de pagamento: a combinar 
O contratante fornecerá no local: som e luz conforme consta no rider técnico 
Está incluído ao valor da proposta: transporte, hospedagem, alimentação e lista de 

camarim. 
Validade da proposta: imediata. 

asa, 

Chaparrall Produções LTDA 
CNPJ 15.492.281/0001-14 

Chaparrall Producoes LTDA - Av Mario Wemeck 2170 sala 703- Buritis - Belo Horizonte - MG 

31 - 999948374  - itAffl chanarrall com br - contato@chaparrall.com.br  



Dados bancários: 

Chaparrall Produções LTDA 

CNP) 15.492.281/0001-14 

Caixa Econômica Federal 

Ag. 2923 

Op. 003 

Cc. 1694-0 

f 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton PaulIneIlI, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz- MG 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

    

Excelentíssimo(a) 	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatõrio conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITACÃO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA 
CIDADE, EM SETE DE SETEMBRO DE 2018, NA AVENIDA LAERTON PAULINELLI. 

Prnnesso Adm. n°: 	121/2018 	 Modalidade: Inexigibilidade ae Licitação 
F 	a de Julgamento: Menor Preço 
Forma Pgto. Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 	aias 
Local de Entrega: 	AV.LAERTON PAULINELLI,153-SECEDUCAÇÃO - 
Urgência: 
Vigência: 

Observações: 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 	 Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

301 04.05.2.071.3.3.90.39.00.00.00.00 	APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES 
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS 

3.3.90.39.20.00.00.00 12.000,00 

    

Total previsto: 
	

12.000,00 

ITENS: 

I Item I 	Quantidade'  Unid. I Descrição 1 Preço Unit. Máximd, 

12.000,0000 

Total Previsto 
1 	1,000 SV SHOW MUSICAL (4249) 12.000,00 

Total Geral 	 12.000,0000 	12.000,00 



A - Processo Nr.: 	121/2018 
El - Modalidade: 	 Inexigibilidade de Licitação 

C - Forma de Julgamento: Menor Preço 

D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo EntregalExec.: dias 

Local de Entrega: 	AVLAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO 

Urgência: 
II - Vigência: 

I -Objeto da Licitação: 

J - Observações: 

K - Convidados: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA CIDADE, EM SETE DE SETEMBRO DE 2018, NA AVENIDA LAERTON PAULINELLI. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton PaulInelli, 153 

C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

0(a) Secretário De Administração, ANTONIO CARLOS XAVIER, no uso das atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

02 - Indicação de Recuráos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Deeliesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

^^1 
	

04.05.2.071.3.3.90.39.00.00.00.00 APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES 
	

3.3.90.39.20.00.00.00 
	

12.000,00 
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS 

  

 

Total Previsto: 
	

12.000,00 



Nr. Processo Adm. /Ano: 	121/2018 

Data do Processo Adm.: 	16/08/2018 

Modalidade: 	 Inexigibilidade de Licitação 

Objeto do Processo Adm.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARAAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EM SETE DE SETEMBRO DE 2018, NA AVENIDA LAERTON PAULINELLI. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 

Avenida Laerton Paulinelli, 153 

C.E.P.: 	35595-000 - Luz - MG 

Folha: 1/1 

PARECER 	CONTÁBIL 

  

621./ ajts, 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo; 
[ 	] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações; 
[ 	] - Despesas Extra Orçamentárias. 

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNiCIPAL DE LUZ 

Cod Reõ)•i i Un.Orç. Proj./Ativ.ti  i ,Eléfiiiefitçii.Deisgegr-Trieorrtql:ao„Eleiménto i rSaldoil:fiêponivet ii iiii 	ValoriPrevisto 

301 04.05 2.071 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.20.00.00.00 14.917,33 12.000,00 

Total Previsto: 12.000,00 

Total Geral: 12.000,00 

  



6/3012018 	 Comprovante de Inscrição c de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 	 (-) 	 . 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identiácação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à ar
" sínuí?,,,' 

RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

-- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

MATRIZ 
15.492.281/0001-14 08105/2012 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
.....~. 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
90.01-9-02 - Produção musical 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 
90.01-9-02 - Produção musical  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Socledade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
PROFESSOR MARIO WERNECK AV 

NUMERO 
2170 

COMPLEMENTO 
SALA: 703; 

UF 
CEP BAIRRO/DISTRITO 

BURITIS 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE MG 

30.575-180 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(31) 3374-3738 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*./.... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
DATA DA SITUAÇÃO CAL/ASTRAL 
08/05/2012 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI. 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 30/06/2018 às 20:35:47 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 1/1 

Copyright Receita Federal do Brasil - 30/06/2018 

t¥02 

https://www.receitalazenda.gov.br/Pessoaluridica/CNPI/cnpjrevafimpressaoírmprimePagina.asp 
	 1/1 



-i 	Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Secretaria de Racionalizaçâo e Simplificaçâo 

frias ,Departamento de Registro Empresarial e In 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

Presidência da República 

coração 
de Minas Gen 

IN•D0 PROTOCOLO 

JUCEMG 

(Uso da Junta Comercial) 

SEDE - BELO HORIZO 

Ato: 002 - 06/07/2015 09:37 -",:. — 
_44_ 

U 

i 

NME (da sede ou Met querido e 
sedo for em outra UF) 

31209516106 

Código da Natureza 
Jurldica 

1 	2062 
 

N" de matneuta do Agonie 
Auxiliar do Comercio 	

11111111 11111 

16/439. 
IIIIIIIII 

82-7 

I II 

• 

lil ii. 

cia 

\''..kant. ke• 1 - REQUERIMENTO 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS 

NOME: 	CHAPARRALL PRODUCOES LTDA -ME 

GERAIS 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comárcio) 

requer a V.S.  o deferimento do Seguinte ato: 

Ne DE 	CÓDIGO 	CÓDIGO 
DO EVENTO 	OTDE 	DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO 

111111 

N" 

11E1111E11 
J163798667355 

FOWREMP 

11 MINIE 

VIAS 	DO ATO  
a 	1002 

- 1 ASIATIDEA DCEASOCIO/ADMINISTRADOR 2005  

e
RFB 

-1 	  Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar 

Nome: 

do Comercio: 

ri-. 	BELO HORIZONTE 

li\ A DE) 	Li r 	Local 	 Assinatunt:  
Telefone de Contato: 

Cont .-J-1---1.1  Ai". 	1 Julho 2018  
Data 

COMERCIAL 2-  

O  
USO DA JUNTA 
DECISÃO SINGULAR 	

DECISÃO COLEGIADA 
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r ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
SOCIEDADE ("APRESARIA UMrTADA  

CHAPARRAL PRODUÇÕES LTDA -ME 

e(  

Nctonance 

Ana Luiza Nolli Merrighl, brasileira, solteira, músico, portadora da Cl M 1.518.821 SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 
030.098.056-67, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, á Rua Henrique Furtado 
Portugal, n° 24, apto 1.301, bairro Buritis, CEP 30.455-780, nascida em 16.10.1974. natural de Belo Horizonte/MG. 

Marco Antonio Santos Leite Junior. brasileiro, solteiro, músico, portador da Cl MG 5.803.850 SSP/MG, insana no CPF sob 
o n° 047.711446-18, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Silvio de Oliveira 
Martins, no 135, apto 102, bairro Buritis, CEP 30.575-150, nascido em 27.08.1973, natural de Belo Horizonte/MG. 

Rogério Xavier Lopes, brasileiro, solteiro, músico, portador da Cl MG 5.431.245 PC/MG. inscrito no CPF sob o n° 
800.514.566-72, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Stella Hera n°420, 
apto 803. bairro Buritis, CEP 30.575-120. nascido em 15.10.1971. natural de CaratInga/MG. 

Sendo úrsicos sodas componentes do quadro societário da sociedade empresária limitada denominada Chaparral Produções 
lida - ME, com inscrição no CNPJ sob o n° 15.49128110001-14. registrada na JUCEMG sob o MIRE 3120951610-6 em 
08.05.2012 e ultima alteração registrada sob n° 5638202 em 29/12/2015, resolvem de comum acordo entre si, alterar a 
sociedade conforme passa a (apor. 

1. 	A soda Ana Luiza Nolli Menighl resolve por livre e espontânea vontade retirar-se da sociedade, transferindo suas 
quotas de capital aos sodas remanescentes Rogério Xavier Lopes e Marco Antonio Santos Leite Junior em igual 
(*visão, pelo preço certo e ajustado de RS 3.400.00 (três mil e quatrocentos reais), cuja transferênda é feita em 
caráter de venda, a titulo oneroso, neste ato, dando a cedente plena, geral e irrevogável quitação de todas seus 
drenas oriundos das quotas ora cedidas, para nada mais reclamar seja a que titulo for agora e para sempre, ficando 

m distjibuldas entre os atuais sodas* 

Sócios  Quotas Moeda Nacional Percentual 

Rogério Xavier Lopes  5.000 5.000,00 50 % 

Marco Antonio Santos Lelte Juntar  5.000 5.000,00 50% 

Total 10.000 10.030,00 100% 

vista da modificação ora ajustada, passam as parles, a consolklar o contrato social, nos termas a seguir 

CLAUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE  
A sociedade empresária limitada gira sob a denominação Chaparral Produções lida - ME, regida pelo presente Contrato 
Social e pelas demais disposições legais pertinentes á matéria. 

A sociedade tem sua sede social á Av. Professor Mário Werneck, n°1170, sala 703, bairro Buritis, CEP 30.575-/80, cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, podendo, porém, ser transferidor para qualquer outra localidade do país, mediante 
deliberação dos sósias quotistas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social. 

Partais 	rafo Único - Também nas mesmas condições os sócios poderão criar e encenar escritórios em qualquer ponto do 
:território nacional. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem como objetivo social a atividades de gravação de som e de edição de música, produção musical, atividades: 
de sonorização e de iluminação, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social da empresa gira sob R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.009 (dez mil) quotas no valor de 1,00 (um 
real) cada uma, totalmente integraltzadas em moeda corrente, ficando assim disbibuldos entre os atuais sócios: 

Sócios  Quotas Moeda Nacional PerCEirazat 

Rogério Xavier Lopes  5.000 5.000,00 56 % 

Marco Antonio Santos Leite Jurrior  5.000 5.000,00 50% 

Total 10.000 10.000,00 100% 

CLAUSULA °HARTA -DA ADMINISTRACAO, REPRESENTACÃO E RESPONSABIUDADES SOCIAIS  
A administração dos negócios sociais caberá a todos-  cc sócios que assinam, isoladamente doante designados, Sócios- 
Administradores, ao qual praticará as atos conforme estabelecido adiante. 	
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Parágrafo 12  - A responsabilidade de cada sótão e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem'sormárrffinente, 
pela iMegralizaçáo do capital social. 

Para auxiliar na gestão dos negócios sociais a sociedade poderá constituir procuradores. os quais agirão em conjunto ou 
separadamente nos atos e operações que forem mencionados nos mandatos respectivos. Nesses casos, as procurações 
deverão definir os poderes outorgados e terão vigência por um perlado determinado não superior a 2 (dois) anos, salvo os 
mandatos outorgados a advogados para patrocinio dos Interesses da sociedade, judicial ou administrativamente, que poderão 
ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo 2.1  - Para os seguintes atos a sociedade estará representada pela assinatura do Sócio - Administrador ou de 
procurador constituído em nome da sociedade: 

representação perante terceiros em geral, inclusive repartições públicas, em juizo ou fora dele, ativa e passivamente; 
atos inerentes às relações trabalhistas, previdenciárias e fazendárias, barn como a representação pertinente perante os 
competentes órgãos; 
emissão de faturas; 
recebimento e quitação de créditos, dinheiro e valores: 
abertura e encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques e ordens de-pagamento; 
aceite de Mulo cambiados e comerciais em geral, resultantes de obrigações da sociedade; 
prática dos atos ordinários de administração dos negócios sociais. 

Parágrafo - Para os seguintes atos a sociedade será representada privativamente pelo Sócios-Administradores 

alienar, onerar, ceder e transferir bens imóveis e direitos a eles relativos, fixando e aceitando preços e formas de 
pagamento, recebendo e dando quitações, transigindo, transferindo e emitindo posse e domínio; 
outorga, aceitação e assinatura de contratos ou atos patacos em geral, com assunção de obrigações e outras cláusulas; 
constituição de procuradores ad negotia com poderes determinados e tempo certo de mandato, ou procuradores ad 
judicia. 

Parágrafo S - Para todos os demais atos de administração societária não mencionados nos parágrafos 2° e 32  desta 
dáusula, a sociedade estará representada pela assinatura dos Sódos-Administradores ou de procurador constituido em 
nome da sociedade. Vedou-se aos administradores fazerem-se substituir ou serem substituídos no exercício de suas funções 
sem o consentimento expresso dos demais sócios. (art. 1018 c.c12002) 

CLAUSULA QUINTA - É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da denominação 
social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de 
favor, mesmo que a beneficio das próprios sócios. 

CLAUSULA SEXTA - A cada sócio incumbido da administração será atribuído um pro laboro mensal, cujo valor será fixado 
de comum acordo e levado 9 conta das despesas gerais. 

Ct.AUSULA SÉTIMA - Somente na hipótese de existência de capital a integralizar, e até o limite deste, é que os sócios 
respondem em caráter solidário e subsidiariamente pelas obrigações sociais perante terceiros em geral. 

Parágrafo Único - No que disser respeito a atos e omissões pessoalmente praticados, tanto no aspecto profissional quanto 
ao societário, que causarem prejtrizos á sociedade. Inclusive por ressarcimento a terceiros, o sócio faltoso deverá cobrir as 
perdas sofridas pelos demais sócios de forma integral. 

DA REUNIÃO DE SÓCIOS, EXERCICIO SOCIAL E DESTINACÃO DOS LUCROS E DAS PERDAS  

CLÁUSULA OITAVA - Era suas deliberações, os sócios adotarão, preferencialmente, a forma estabelecida no § 3 da art 
1.072 do Código Civil (Lei n°10.406/2002). 

CLAUSULA NONA - Quando necessário o conclave, este será realizado na modalidade de 'Reunião de Sócios% adotando-
se os seguintes procedimentos para a sua realização e deliberações societárias: 

e convocação dos sócios nfia será pública, optando-se por qualquer das modalidades a seguir elencadas: telefone, fax, 
correio eletrônico, carta, telegrama, ficando, portanto, dispensada a pubticação de anúncios, bem como a declaração de 
ciência da totalidade dos sócios; 
o quorum de instalação válido será o apurado pela presença de sócios titulares da maioria absoluta das quotas do capital 
soda; 
a instalação da reunião será procedida por qualquer um dos sócios, que se incumbirá de sua condução e lavratura da 
ata; 
as alas serão lavradas de forma sumária com o resumo das deliberações tomadas, em folhas soltas posteriormente 
encadernadas, as quais constituirão o 'Livro de Atas-, e publicadas, quando necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA - Anualmente, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercido social, Naveta. 
uma Reunião de Sócios para deliberar, dentre outras matérias, principalmente, sobre as flmonstrações flnancdtÃ e 
destinar,ão de lucros e das perdas. 

2 	 tvir0 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O exercido social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercido deveráb ser 
levantadas, imediatamente, as demonstrações financeiras da sociedade propondo-se a deslirração dos lucros apurados para 
cfistributção aos sócios na proporção de suas quotas de capital, após a dedução dos encargos eventualmente incidentes, na 
forma da legislação fiscal aplicável. 

Paráraf012 — Nenhuma destinação será dada aos lucros sociais até que os sócios a deliberem e aprovem majoritariamente 
em reunião, lavrando-se a respectiva ata, facultando-se á sociedade o levantamento de balanços semestrais, trimestrais ou 
em perlados menores e distribuição de lucros com base nesses balanços 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
Aos sódos é reservado o direito de preferência na aquisição de quotas do capital. 

Parágrafo 12  - O sódo que desejar ceder ou transferir suas quotas, total ou parcialmente, deverá notificar o sócio 
remanescente de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual 

interessado. 

Parágrafo 	- Em prazo subsequente de 30 (trinta) dias da efetivação da notificação, o sócio remanescente deverá 
expressamente manifestar se deseja exercer seu direito de preferencia ou se possui alguma restrição ao ingresso do eventual 
interessado na sociedade. 

Parágrafo 32- Não ocorrendo o exercido do dreito de preferência por parte do sócio remanescente sobre a totalidade ou 
parte das quotas ofertadas, e não havendo restrições ao ingresso do eventual interessado na sociedade, o sócio °Tenente 
poderá alienar as quotas sobre as quais não tenha recaído o dreno de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas 
condições em que as tenha ofertado ao sócio remanescente. 

Parágrafo 42  - Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercido do dreno de preferência, mas havendo restrições 
suas ao Ingresso de eventual interessado a sociedade dissolver-se-á, operando-se sua liquidação nos termos da Cláusula 

15, ressalvado o disposto na Cláusula 162. 

Parágrafo 52- Qualquer alienação de quotas contrária ao disposto nesta cláusula será nula de pleno direito e não produzirá 
quaisquer efeitos perante a sociedade ou a seus sodas. 

DA DURACÃO DA SOCIEDADE E EVENTOS DE DISSOLUÇÃO  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -A duração da sociedade é por tempo indeterminado e seu Inicio de atividades verificou-
se a partir do regibcro no órgão competente 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio implicará em 
dissolução da sociedade, assumindo o cargo de liquidante o sócio remanescente que procederá aos trâmites da liquidação na 
forma da lei, salvo se a dissolução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão ou denúncia do contrato social, casos em que 
o liquidante será acolhido pela maioria do capital social. 

Parágrafo Único - Entrando a sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que por final se apurarem serão distribuidas 
ou suportados pelos sódos proporcionalmente à participação no capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- A dissolução prevista na cláusula 152  não ocorrerá se o sócio remanescente, em prazo de 
ide 90 (noventa) dias do fato ocorrido ou do recebimento da notificação expressa do outro sócio quanto a sua retirada ou 
dissensão, manifestar a sua intenção de dar continuidade à sociedade com a admissão de outro sócio que atenda aos 

requisitos legais, e remanejárnento das cotas sociais. 

Parágrafo la -Ocorrendo a hipótese de continuidade será levantada um balanço especial era pi = subsequente de até 93 
(noventa) das para apurar o valor liquido do património sedai e rias quotas. Feito isso, o valor das quotas do sócio falecido. 
incapacitado, insolvente ou retirante será pago ao próprio ou a seus herdeiros, conforme a hipótese, em até 12 (doze) 
parcelas mensais, iguais e consecutivas, corrigidas por um índice que reflita a inflação do penedo e acrescidas de juros 
remuneratórios de 6% a.a. (seis por cento ao ano), vencendo-se a primeira a 30 (trinta) das da assinatura da alteração 
contratual eas demais em igual data dos meses seguintes. 
~agrafo 2 - Em caso de exclusão de sócio por qualquer das hipóteses previstas em lei, e na ocorrência de deliberação 
majoritária favorável à continuidade da sociedade, proceder-se-á conforme previsto no parágrafo 12-desta dai:suta. 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - As deliberações sociais serão adotadas por maioria absoluta de votos, valendo cada quota 

um voto, salvo se a lei exigir qzionan diferente, a exemplo do disposto no art. 1.076 do Código Civil (Lei n° 10.4062002), 
bastando tantas assinaturas quantas sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registre 

Parágrafo único - Ao sócio dissidente de deliberação social cabe, em prazo subseqüente de até 30 (trinta) dias do registro 
da alteração, a manifestação de-seu dissenso com o exercido de seu direito de retirada, e prece' 	o-se-como previsto na 

Cláusula 16. ressalvado o disposto na Cláusula 162. 
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CLÁUSULA DÉC/MA SÉTHVIA —A solução dos casos amigam será adotada uansoante as disposiçõesIegás vigenits 
tempo e resolução da maioria absoluta decapitai saci-al. 	

‘,1)ennanunky 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA—Fica eleita o foro essenrial e contratual o da CONTIata del3elo iforizonte, com cordoaria de 
qualquer outro, por más privilegiado que seja. 

CLAUSULADÉDIPAA NONA—Para asados do disposto no artigo 1.011 do Crácfigo Civil, os sócios declarem, sob as penas 
da Lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstes ali ou em Lei que os impeçam de exercera administração de 
sociedades. 

E por estarern assim as partes justas e contratadas e milbsamente outorgado este contrato em todas as cláusulas e 

comfições, assinam-na em Ires vias de içpzat teor c tonna e para os rue= fins autorizados bacios ces usos e teatros 

necessários. 

Selo Horizonte, 23 da junho de 2018. 

Roâica 

/41,14251%-154.1 fr 
Magoo 	loSarrtas belho ~liar 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 
CNPJ: 15.492.281/0001-14 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:15:04 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>. 
Váficla—áté 22/09/2018. - \ 
Código de controle da certidão: CD5B.14D3.100A.368A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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20/08/2018 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

,.. 
, it. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

20/08/2018 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
18/11/2018 	., 

--4 

NOME/NOME EMPRESARIAL: CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001957802.00- 
15 CNI21/CPF: 15.492.281/0001-14 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK NÚMERO: 2170 

COMPLEMENTO: SALA 703, BAIRRO: BURITIS CEP: 30575180 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 	 . 

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

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

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000285620618 

7 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrI/SOL/CDT/DETALHE_746?ACAOWISUALIZAR8numprotocolo=20180749246238autenticacaoModel=r0... 1/1 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

15492281/0001-14 
CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 
AV PROFESSOR MARIO WERNECK 2170 SL703 / BURMS / BELO HORIZONTE / 
MG / 30575-180 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com 

o FGTS. 

Validade: 07/08/2018 a 05/09/2018 	• 

Certificação Número: 2018080709093474068997 

Informação obtida em 16/08/2018, às 09:39:39- 

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

\\V°  D/I  e\- 
te 

olyce 

hups://wwwsifge.caixa govbr/Empresa/Crf/Crf/FgcCFSImprimirPaPel.asp 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 •fik.772 

,c) 	 e . 

--0 

-Qn..,,te62>9  1%. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 15.492.281/0001-14 

Certidão n°: 146733878/2018 
Expedição: 26/03/2018, às 08:57:13 
Validade: 21/09/2018,- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 	' 

Certifica-se que CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 

MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

15.492.281/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

97ki 
Dúvidas e suga,stõea: cndtlest.jus.br  us, 
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	 cndonlinesiatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml  

Prefeitura de Beto Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretada da Receita Municipal 

g 
cs 
si 
or 

O 	 CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 	t3  ,. 
lis 	

R i à 

li
o ã 

cll Certidão de Débitos n°: 10.249.860/2018 	 Número de Controle: ADDGNFNIKL 	 4 

z Emitida em: 16/08/2018 requerida às 09:51:17 	 Validade: 15/09/2018 	 E s 5 

7g R 
142: Nome: CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 	

ittl .9 

il  CNP): 15.492.281.0001.14 	 it i 
u e  

cts  Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria le 'E 
t de Arrecadação, Cobrança e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 

ã
R certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas 

e Preços Inscritos ou não em divida ativa. 	 1 ff 

o 	
2 .c 

9 
1 
4 

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: 
http://cndonline.siatu.pbh.gov.br  

cd- 
http://endonlinesiatu.pbh.gov.br/OrDOnline/guiaCND.xhtml 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 	
i§) 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA -Snrsr 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: CHAPARFtALL PRODUCOES LTDA ME 
CNPJ: 15.492.281/0001-14 

Observações: 
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.fimg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meies após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos flsicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada ém 16 de Agosto de 2018 ág-10:10 

BELO HORIZONTE, 16 de Agosto de 2018 às 10:10 

Código de Autenticação: 1808-1610-1053-0537-7185 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (vennv.timg.jus.br) em Certidão Judiclal/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 



CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 

Declaramos para os fins necessários que a empresa Chaparrall Produções 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ 15.492.281/0001-14, com sede na Av. Professor 

Mário Werneck, n° 2170, Bairro Buritis/Belo Horizonte, detêm a exclusividade 

na contrataçáo de shows musicais da Banda Chaparrall, podendo firmar 

contratos, receber valores, dar quitação e comercializar shows. 

Belo Horizonte, 05 de junho de 2017. 

-0.15 Mia Lui 	olli Merrighi 
CPF: 30.098.056-67 

'c—e—lr-4n  

adi t 

Ro ério Xavier topes 
Cl??: 800.514.566-72 
, , , 

arco 	'Mio Santos Leite Junior 
712.446-18 

Autentica a (s1 fim o suas tEllE ;iram gi;• s Lima, 23/66/2017 14:1826 2821111+ Em testotinho a 
FATIM fitalIADORA 	

t.\ 
, ra jEfel.:R$4,53 1FJ:RS1,49 Recaem:NO 	.1:R$6,29 

deeneen  
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MÚSICA 

A BANDA MINEIRA CHAPARRALL IA/ ESTA NOITE O SHOW DE LANÇAMENTO DO DISCO "VENTO", 
I  

SEU PRIMEIRO TRABALHO POR UMA GRANDE GRAVADORA, E TEM PLANOS DE CORRER 0 BRASIL 

TEMPESTADE POP 
• 

Lobos. Formada por Noill Mem . na toma ,1 

right (vocal), Guilherme Cano 	mos que tínhamos •que mudar 
ai (vocal), Marcado) (violão) 	um pouco o nosso estilo, seguir 
puis (guiMrra), â banda Inter- . outros caminhos. Por isso rasai- 
preta composições próprias e. . 
rouers do grupos nacionais e 
intentarimuds. 

Segundo a vOcalLsta Nolli Mor' 
riglti, o disco reúne II falsas nos .1  
«silos pop. rock e country 'Eli ó , 
duas magicas nossas Coso Mar-
cudo. do Marquico. que está tro-
cando nas rádios: a Quem é vinté 

na noite?, da Guilherme Gatuná. 
Tem também uma do Rogério 
Flausino. dó Jota Quest, que é 
Ihm Andar Comigo. e urna ver-

são muito legal de Alazdo, da 
banda gaúcha. TA—, tonta. 
'Quem for ao show vai ter a opor-
tunidade de otni-las". promete. 

Por problemas técnicos, o 
disco não ficou pronto a tempo 
de ser lançado no sliow de ho-
je, mas na semana que vem já 
vai estar pronto. garante o gru-
po. Na verdade, um outro CD já 
havia Sido lançado no final do 
ano passado e vendeu mals.de  
três mil cópias. "É que nós gra-
vamos ambos no Estúdio Per-
chai, sendo que o primeiro fbi 
com o Marcos GDDgUifi e o se-
gundo com o António Rocha, 
DR (técnica. Porém nós fizemos 

AUGUSTO 1140 

De contrato asStnado cern a 
gravadora Abril Music, o grupo 
mineiro Chaparrall faz esta 
noite O show de lançamento de 
seu primeiro GD. Vent°, a par-
urdas 22h30. na boate Três 

• 
bem a =Uiva Ou.  &ti É Ikla na 

Noite?. E reprovamos Vera An. 
dar Configanom unta nova rou-
pagem e as versões surpresas, 
r que o público vai conhecer ho-
je', diz Noill. 

Formado ern 1997.o Gliapitr-
rad fazia antes um som Soado 

'NÓSlia- 

vemos fazei um som mais pop. 
com  !uma pitadinha de country 

e de rodk.,  aproveita ndo mesmo 
as nomtas influências do pop", 
temiam Nolli.f.la  adianta os pró-
4m05 planos do grupo: "Nós vq-
mos fazer alguns shows em São' 
Paulo e traballutrjünto à midia 
de lá para divulgar o trabalho. 
Depois. provavelmente, vamos 
fazer shows nas principais api-
tais do Pais. 

SERVIÇO 

I CHAPARRAL'. 
Show &lançamento do CD Vento, 

I 	holca partir das 12h30, nitris 

1 

 tetos (avenida gaja Gabaglia.2.985. 
bairro Sio Bento;  lone 3196-1190. ' 
Entrada trona InformaçUs peio 
telefone 31864814. no site 
waxhaparrallxiim.br 

	

várias niodificattes no rePertó- 	 • 
rio. Tiramos tuna música, colo- ITIPtILSO  

canos as reprovações e li.ám-,. O grupo aaparrall re
formulouseu repertório para.a esiréia peia gravadora Abriltlirsir 

. 	. 	. 
. 	 . 

. 	. 	 . 
. 	 , 	, 	 . 
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SERTANEJO 

Em Nashville 
custavomomorlamtchao 

A banda sertaneja 
Chaparral' já gravou seu 
novo disco. Desta vez, o 
grupo entrou em 
estúdio em Nashville, 
nos Estados Unidos. O 
vocalista Gui Cattoni 
explica que a cidade foi 
escolhida por sua 
afinidade com estilos 
que celebrizaram 
grupos americanos na 
área do rock, folk e 
country. "Ali se respira 
música 24 horas por 
dia", lembra Canon!. 

O CD foi gravado no 	Banda Chaparroll gravo disco nos Estados Unidos 

esquema crowdfunding, em 
que ras ajudam a patrocinar 
o projeto dos artistas. Em junho, o grupo pós na rede hot site Vai que eu tê pagando. Os 
interessados puderam comprar Idt com CD e DVD por R$ 20, viabilizando a gravação. 
Participantes também concorrem a show acústico da banda em sua própria casa. 

O público conhecera o novo disco da Chaparral dia 19, em show no Espaço ivieet Porcão, 

marcado para as 2211 
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C REGISTRO 
Bando Chaparral se reúne novamente depois de seus integrantes viverem sete ano tiPr0  

carreira solo. Para celebrar, músicos gravaram CD e DVD em estúdio nos EUA 
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banca banda mineira 
O Chaparrall vai aos Estados Unidos gravar novo CD e OVO especial custeados pelos fãs 

O grupo mineira Chapar-
ral acaba de voltar dos Es-
tados Unidos, onde gravou 
o seu último CD e DVD. 'O 
Vento'. Parte do dinheiro 
necessário para custear a 
viagem e a gravaçáo do ili-
bam saiu do bolso dos pró-
prios fás, por melo de urna 

inIciativa colaborativa de 
financiamento chamada 
'crourlfundint 

A proposta é que pee 
SOU CODIUDE possam con-
tribuir para viabilizar 
ideias. negócios e projetos 
-ou um novo disco. no CO-
soda banda. 

A contibuiçào ocorreu 
pela Internet onde cada O 
se cadastrou para adquirir 
aia Ida do novo trabalho. 
ao  custo de 1t5 20. Cada uni 
dos compradores poderá 
retirar urna cópia do ál-
bum no dia 19 de novene 
bro, quando a banda fará o  

lançamentooficial do novo 
trabalho em show na capi-
tal mineira. 'O crowdfun-
dias fez a banda desian-
dar. A gente tinha um pro-
jeta e esse (aio doiro meio 
que encontramos de colo-
deo em prática'. avalia Dl-
dl. gidtarrism do grupo. 

Para ajudar no projeto, a 
banda contou com um sito 
de crowdfunding espada 
on para músicos, O /Cioba-
taxi:ericem já arrecadou 
mais de 1255 35 milhões, 
aplicados em 14 mil proje-
tos ardshicos por 400 mil 
int em auras. sano ia 
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SERTANEJO 
CONTAGIANTE 
II Banda mineira Chaparral lança novo trabalho, 
"Tanto Tempo", no próximo fim de semana em BH 
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du ofaa alaUrnan das can 
enes inéditas keuna aa•  

sinalara de compream 
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ar, que já faa suetean 

O 	e Uentdm 
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Ile.elannadu de "SM 
%nen na W. Irmteare 
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NFS-e 

No. 2017/15 

- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
Emitida em: 

16/11/2017 às 19:22:00 

ELETRÔNICA 
Competência: ! 

16/11/2017 

(01.'  7-- 

!Código de Verificação. 1........5:1 Z.• 

afec73e7 

CHAPARRALL PRODUCOES LTDA - ME 	 ''' 	nente 

CPF/CNPJ: 15.492.281/0001-14 	 Inscrição Municipal: 0449802/001-3  

AVE PROFESSOR MARIO WERNECK, 2170, SALA: 703;, Buritis - Cep: 30575-180 

Belo Horizonte 	 MG 

Telefone: 	 Email: 

CHF( 
PAR 
RA" 

Tomador do(s) Serviço(s) 

CPF/CNPJ: 16.870.974/0001-66 	 Inscrição Municipal: Não Informado 

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Monte 
Praça Getulio Vargas, 18, centro- Cep: 35560-000 
Santo Antonio Do Monte 	 MG 

Telefone: Não Informado 	 Email: Não Informado 

Discriminação do(s) Serviço(s) 
Contratação da 

banda Chaparrail para show música( dia 18 de novembro de 2017 em Santo Antonio do Monte durante as comemorações do 142 aniversario 

da cidade. 
valor dos tributos aproximado aliquota de 6% 

Código de Tributação do Município (CTISS) 
1212-0/01-88 / Execução de música, individualmente ou por conjunto. 

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 
12.12 / Execucao de musica. 

Cod/Municipio da incidõncla do ISSQN: 	 Natureza da Operação: 

3106200 / Belo Horizonte . 	 Tributação no município 

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional 	 I 

Valor dos serviços: 	 R$ 14.000,00 	Valor dos serviços: 	 R$ 14.000,00 

R$ 0,00 
(*) Descontos: 

ns 0,00 	(-) Deduções: 

incondicionado: 	 RS 0,00 
(-) Retenções Federais: RS 0,00 	(-) Desconto 

Base de Cálculo: 	 R$ 14.000,00 
(-) ISS Retido na Fonte: R$ 0,00 	(=) 

Aliquota: 
	

- 

Valor Liquido: 
(x) 

R$ 14.000,00 
(=)Valor do ISS: 	 - 

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. 

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças 	
i 

guriNOTA 
Dúvidas: SIGESP 	

ries 	M 

Rua Espirito Santo, 605 • 2° andar -Centro Centro - CEP: 30160-919- Belo Horizonte MG. 
.*10 

.f: 

. 4  t 
IN,..si 

16/11/17 19:22 
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NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 

N 	201 6/
.16 • 

1

Emitida em: 

11/11/2016 às 15:53:25 

Competência: 

11/11/2016 
!Código de Verificação: 	\--.7.---4 

2040cd09 
<finai' 

CHÁPÁRRALL PRODUCOES LTDA - ME 	 ----. 

DIA 	 CPF/CNPJ: 15.492.281/0001-14 	 Inscrição Municipal: 0449802/001-3 

PAR 	 AVE PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2170, SALA: 703;, Buritis - Cep: 30575-180 

RAUL 	 Belo Horizonte 	 MG 

Telefone: 	 Email: 

Tomador do(s) Serviço(s) 

CPF/CNPJ: 61.186.680/0001-74 	 Inscrição Municipal: Não Informado 

Banco BMG SÁ SP 
av Brigadeiro Faria Lima, 3477,9 andar, Itaim Bibi - Cep: 04538-133 

Sao Paulo 	 SP 

Telefone: Não Informado 	 Email: Não Informado 

Discriminação do(s) Serviço(s) 
Contratação da banda Chaparrall para shows na Thallandia no perlado de 14/03/17 à 24/03/2017. 
Valor aproximado dos tributos. aliquota de (8,00%) 

Código de Tributação do Município (CTISS) 
1212-0/01-88 / Execução de música, individualmente ou por conjunto. 

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 
12.12 / Execucao de musica. 

Cod/Municipio da incidência do ISSQN: 	 Natureza da Operação: 

3106200 / Belo Horizonte 	 . 	 Tributação no município 

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional 	 I 

Valor dos serviços: 	 R$ 54.347,83 	Valor dos serviços: 	 R$ 54.347,83 

(-) Descontos: R$ 0,00 	(-) Deduções: 	 R$ 0,00 

Incondicionado: 	 R$ 0,00 
(-) Retenções Federais: R$ 0,00 	(-1 Desconto 

Base de Cálculo: 	 R$ 54.347,83 
(-)ISS Retido na Fonte: R$ 0,00 	(=) 

• 
Valor Liquido: 

N Aliquota: 
 R$ 54.347,83 

(=)Valor do 155: - 

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. 

'4  	1 , 	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças 
605 • 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 • Belo Horizonte MG. %rjirtt 
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Processo n° 121/18 

Inexigibilidade de Licitação n° 038/18. 
Data: 20.08.2018 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Considerando a Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto n° 
2.489/2018 de 30.04.2018 

Considerando o "caput" do art. 25 da Lei n2  8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações; 

Considerando o oficio n12 089/2018 da nobre Secretária de Educação, D. Rosemary 
Ferreira da Silva; 

Considerando a autorização de abertura de processo por inexigibilidade do Secre-
tario Municipal de Administração, Sr. Antonio Carlos Xavier; 

A Comissão Permanente de Licitação, diante de tais alegações, bem como a necessidade e inte-

resse do Município, assim como as condições financeiras favoráveis da proposta, tornar-se viável 
a contratação da empresa CHAPARRALL PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 15.492.281/0001-14 
para "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ANIVERSÁ-
RIO DA CIDADE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, AS 22:00 NA AVENIDA LAERTON 
PAULINEW". 

Luz, 20 de Agosto de 2018. 

Vanusa C. 	eira Brito 
Presidente da CPL 

Equipe de Apoio: 

`nlZ 
Marlise Oliveira Pereira 

Higor G 	Vinhal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP] 18.301.036/000t-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELII, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - vnevAluz.mg.gov.br  
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Parecer No: 210/18 de 20.08.2018. 

Interessado(s): Comissão Permanente de Licitação. 

Assunto: PRC- 121/2018 - Inexigibilidade de Licitação no. 038/2018 

OBJETO: "Contratação da Empresa CHAPARRAL PRODUÇÕES LTDA, 
para prestar serviços artísticos da BANDA CHAPARRALL, na 
apresentação do dia 07 de setembro de 20181  durante a realização do 
ANIVERSARIO DA CIDADE". 

HISTÓRICO: 

A Comissão Permanente de Licitação 

encaminha-nos processo licitatório de inexigibilidade acostado do ofício no 

089/2018 da nobre Secretária da Educação, autorização de Abertura do 

Processo Licitatório, documentos da Empresa, e documentos da Banda para 

parecer jurídico do processo licitatório para contratação de serviços artísticos de 

show musical para realização do Aniversário da Cidade de 2018, com 

fundamento no art. 25, inciso III da Lei de Licitações. 

MÉRITO 

Após detida análise da documentação e 

entendimento que nos foram encaminhados pela CPL, consideramos inviável a 

competição para contrafação da empresa CHAPARRAL PRODUÇÕES 

LTDA, para prestar servicos artísticos da BANDA CHAPARRALL, na  

apresentação do dia 07 de setembro de 2018, durante a realização do 

Aniversario da Cidade de 2018, nos termos do art. 25, incisos II e III  

410  da Lei 8.666/93,  uma vez que tanto o Fornecedor quanto a contratação 

almejada pela Administração Pública, preenche os requisitos legais para tanto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luz.mg.uov.br-  E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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PROCURADORIA JURÍDICA ENCP MUNICÍPIO 
De acordo com a farta documentação acostada, 

e de acordo com o Curricu/um vitae apresentado, fica comprovado que os 

serviços prestados em várias cidades do Brasil, bem como a produção de 

música própria caracterizam a singularidade na prestação de serviços artísticos 

com notória especialização. 

Também cumpre mencionar que a empresa 

CHAPARRAL PRODUÇÕES LTDA,  inscrita no CNPJ n.o 15.492.281/0001-14, 

é a própria empresa dos integrantes que gerenciam a BANDA CHAPARRALL, 

conforme documentos em anexo. Portanto, a contratação do artista possui 

baliza legal com supedâneo no art. 25, incisos II e III § 10  da lei 8.666/83, 

senão vejamos: 

Art. 25. É inexigível a licitação guando 
houver inviabilidade de competição, em 
especial: 

II - para a contratação de serviços 
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,  
de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada 
a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela critica especializada ou 
pela opinião pública.  

§ 1°  Considera-se 	de 	notória 
especialização o profissional ou empresa 
cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, 	estudos, 	experiências,  
publicações, organização, aparelhamento,  
equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato. (grifos 
nossos) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luz.magov.br- E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Conforme se aduz do exposto fica inviável no 

caso vertente a competição, desnecessária a realização da licitação, sendo que 

o contratado trata-se de profissional consagrado pela critica especializada com 

diversos trabalhos realizados junto a diversos Municípios. 

Sobre a relatividade da análise da consagração 

do artista, escreve José dos Santos Carvalho Filho : 

Entendemos que consagração é fator de 
extrema relatividade e varia no tempo 
e no espaço. Pode um artista ser 
reconhecido, por exemplo, apenas em 
certos locais, ou por determinado 
público ou críticos especializados. 
Nem por isso deverá ele ser alijado de 
eventual contratação. A nosso sentir, 
quis o legislador prestigiar a figura 
do artista e de seu talento pessoal, 
e, sendo assim, a arte a que se dedica 
acaba por ter prevalência sobre a 
consagração. 

A respeito do tema Diógenes Gasparini sugere 

a adoção de um critério interessante, a depender do valor da contratação. Se o 

valor do contrato estiver dentro dos limites da modalidade convite, será local; 

se estiver dentro dos limites da tomada de preço, será regional; e, nos limites 

da concorrência, será nacional. São as suas palavras: 

"Por força do estabelecido no inciso 
III do art. 25 do Estatuto Federal 
Licitatório, é inexigível a licitação 
para a contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário, desde que 
consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública. O dispositivo 
em 	apreço 	não 	traz 	grandes 
dificuldades de intepretação, salvo no 
que concerne à consagração pela 
crítica especializada. Qual é essa 
crítica especializada? A local? A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luzincuov.br — E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
regional? A nacional? Cremos que se 
pode dizer que é a critica local, 
regional (estadual) ou nacional, em 
razão do valor do contrato. Assim, se 
o contrato estiver dentro do limite de 
convite, será local; se estiver dentro 
do limite da tomada de preços, será 
regional; se estiver dentro do limite 
de concorrência, será nacional. O 
mesmo deve-se afirmar em relação à 
opinião pública." 

Portanto, a contratação de artista local deve ter 

como limite de convite até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a do artista 

regional como limite a tomada de preços de até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta reais), e o artista nacional o limite da concorrência que são para 

valores acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Assim 

sendo, o valor da contratação da Banda Chaparrall esta dentro do parâmetro. 

Os orçamentos apresentados demonstram 

claramente que o valor cobrado esta inclusive abaixo de outras apresentações 

artísticas realizadas pela banda. 

No caso em tela, a BANDA CHAPARRALL 

possui notoriedade em quase todo o Estado de Minas Gerais, sendo, portanto 

reconhecida pela critica estadual, conforme extratos de shows em anexo. 

Com efeito, a consagração do artista, se não 

for notória, deve ser devidamente comprovada nos autos do processo de 

inexigibilidade, seja mediante a juntada de noticiários de jornais, seja pela 

demonstração de contratações pretéritas para atrações relevantes junto a entes 

públicos ou à iniciativa privada, ou por outros meios idôneos, o que foi 

devidamente realizado no presente caso. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laedon Pauline/1i, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SI TE: www.luz.mq.qov.br-  E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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Em verdade tal contratação se revela incapaz 

de gerar alguma competição em detrimento da singularidade do serviço 

prestado que somente o fornecedor pode executar. Neste sentido trazemos os 

ensinamentos de JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR que cuida do assunto 

asseverando: 

"licitação inexigível equivale a 
licitação impossível; é inexigível 
porque impossível; é impossível porque 
não há como promover-se a competição". 

Sobre o tema sub examine, tem assim se 

manifestado o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

Recurso de Reconsideração. Consagração 
diante da crítica e do público. "(...) 
entendo que a inexigibilidade para a 
contratação de serviços artísticos tem 
fundamento na subjetividade que lhes é 
imanente e que reside no especialista.  
A arte não é ciência que objetivamente 
segue métodos, mas é criatividade 
expressa na subjetividade do artista.  
Assim, mesmo havendo outros artistas 
capazes e habilitados para a 
realização de eventos da mesma 
natureza, pode-se ter inexigibilidade 
de licitação em razão da singularidade 
da expressão artística.  Contudo, a meu 
sentir, 	torna-se 	imprescindível 
cumprir o requisito de objetividade 
disposto na Lei de Licitação, para tal 
contratação, isto é, o artista 
contratado deve ser 
crítica especializada 
pública. Ressalto que  

consagrado pela 
ou pela opinião 
não é necessária 

a consagração pela critica e pelo 
público, concomitantemente: um ou 
outro já é o suficiente. A meu ver, a 
consagração pela critica especializada 
corresponde 	à 	aceitação, 	por 
especialistas 	conhecidos, 	da 
capacidade e do refinamento do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CARI 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luz.mo.00v.br  - E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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PROCURADORIA JURÍDICA De  MUNICÍPIO CtiPrO 

trabalho 	avaliado. 	Quanto 	à 
consagração da opinião pública, 
entendo que este requisito baseia-se 
na sedimentação de uma reputação 
perante o público local. (...) (TCDF. 
Processo n.° 3211/95. Decisão n.° 
14881/95)". 	 (Recurso 	de 
Reconsideração. 	Rel. 	Conselheira 
Adriene Andrade. Sessão do dia 
22/05/2007) (grifos nossos). 

Por fim em razão das alegações esposadas fica 

evidente que a contratação em comento objetivou e atendeu rigorosamente os 

requisitos lastreados no art. 25, inciso II e III §10  da lei 8.666/93, sendo 

inviável a competição, bem como a singularidade o que torna automaticamente 

inexigível a necessidade de abertura de certame. 

CONCLUSÃO: 

Assim, pelo exposto, entendemos inexigível o 

procedimento licitatório na contratação da empresa CHAPARRAL 

PRODUCÕES LTDA  que representa o a BANDA CHAPARRALL,  com base 

legal no art. 25, incisos II e III § 10  da Lei 8.666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 113.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luz.mq.qov.br  - E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  
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Parecer n. ° 007/2018/cci 
Data: 20/08/2018 
Modalidade: lnexigibi I idade 
Assunto: Processo Adm. n° : 121/2018 

Trata-se de Processo Licitatório de n°121/2018, na modalidade inexigibilidade, 
cujo objeto refere-se á contratação de representação artística como representante a 
empresa "CHAPARRAL PRODUÇÕES LTDA, CNPJ : 15.492.281/0001-14, intitulada com o 
nome fantasia 'BANDA CHAPARRAL' para show musical, em participação de 01(um) dia 
do evento intitulado "Aniversário da Cidade de Luz/MG - Pluralidade da Música 
Brasileira em um show " a ser realizado no dia 07 de setembro/2018 (sexta-feira) com a 
Banda Chaparral em comemoração ao evento Aniversário da Cidade a partir das 22:00 
na Avenida Laerton Paulinelli na cidade de Luz/MG, evento apoiado pela Prefeitura 
Municipal de Luz/MG através da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes - 
Setor da Cultura. 

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, a 
Coordenadoria de Sistema de Controle Interno de Luz, no uso de suas atribuições passa a 
opinar. 

Cumpre salientar que o parecer da Controladoria atém-se, estritamente, aos 
elementos consoantes aos autos até a presente data. 

Em análise aos requisitos legais, deve-se observar o atendimento ao previsto na 
legislação pátria. De modo que a secretaria responsável deverá incluir no processo os 
documentos que atendem os preceitos trazidos pela Lei de Licitações e Contratos. 

"Art. 27. Para habilitação nas licitações exigir-se-á 
dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a: 

habilitação jurídica; 
qualificação técnica; 

111- qualificação econômico-financeira; 
regularidade fiscal e trabalhista; 
"cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7° da Constituição Federal." 

Com base na Lei 8.666/93, será válida a contratação com o poder p 'blico 
mediante processo licitatório, salvo exceções conferidas pela própria lei. 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno 

Gabinete do Coordenador 
5.4 

As exceções estão previstas nos artigos 24 e 25 da lei 8.666/93, tratando-se 
dos casos de dispensa e inexigibilidade, respectivamente. 

Haverá inexigibilidade quando restar inviável a competição para o objeto 
pretendido. Neste sentido, deve o responsável pela contratação demonstrar a ocorrência 
da impossibilidade de competição devido à natureza específica do objeto de acordo com 
os objetivos sociais da Administração Pública. 

A inexigibilidade de processo licitatório é exceção que foge à regra da 
licitação. Todavia, a própria legislação intitula no art. 25 da Lei 8.666/93, os casos 
previstos em que é inexigível a licitação pela Administração Pública quando houver 
inviabilidade de competição. 

Dessa forma, conforme o disposto no art. 25, inciso Ill do mencionado 
dispositivo legal, é inexigível a licitação: 

- para contratação de profissional de 

qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública."; 

Ressalta-se que além da forma genérica de inviabilidade de competição, 
verificam-se também, casos em que o serviço prestado pelo contratado é de caráter 
singular, ou seja, trata-se do único a atender, satisfatoriamente, a pretensão da 
contratante. De modo a ceifar qualquer tentativa de competição, entre possíveis 
interessados face à singularidade do objeto contratado e por óbvio, ausência de similares, 
o que por si só acarretaria o confronto de propostas. 

Cumpre destacar que a lei 8.666/93 não esgota o rol de possibilidades para a 
contratação através da inexigibilidade de licitação, tratando-se hipóteses, meramente, 
exemplificativas, contudo lista situações em que é cabível. 

Neste diapasão, verifica-se que para a contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, de forma direta ou através de empresário exclusivo, é vital que o serviço 
seja de natureza singular, ou seja, deve estar presente o caráter individualizado ou 
personalíssimo de modo a configurar a impossibilidade de concorrência inter pares. 
Ressaltando ainda que este deverá ser consagrado pela crítica especializada ou çRinião 
pública, conforme se depreende da lei 8.666/93. 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno 

Gabinete do Coordenador 

Por singularidade, entende-se que o serviço deve estar revestido de 
componentes a ensejar o estilo, a engenhosidade, a habilidade artística do executor, 
dentre outras, de modo a atender a necessidade da Administração Pública de modo 
plausível. 

Nesta senda, cabe verificar a presença dos pressupostos objetivos e 
subjetivos que cerceiam a inviabilidade de competição. Por pressuposto objetivo, 
verifica-se a singularidade do objeto e por pressuposto subjetivo verifica-se a notória 
especialização com o devido reconhecimento pelo mercado. 

Dito isto, presume-se que consoante o pressuposto objetivo, haverá 
situações em que mais de uma pessoa será capaz de prestar o serviço, o que não se repete 
no pressuposto subjetivo, posto que a notória especialização deverá ser, precipuamente, 
demonstrada pela Administração Pública, bem como o caráter subjetivo que reveste a sua 
opção por este prestador. 

Ademais, a Administração Pública pode contratar, via de regra, mediante 
licitação, sendo as exceções estabelecidas pela lei 8.666/93, conforme já exposto. 

Comprovados os requisitos estabelecidos no art. 25, cabe ainda atentar-se 
para justificativa do preço cobrado, consoante art. 26, parágrafo único da Lei 8.666/93. 

O valor cobrado deverá ser justificado e para isso, verificar-se-á a análise 
de outros contratos de modo a ensejar a razoabilidade do preço ofertado no presente 
processo licitatório. 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° 
e.  4° do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8°, desta 
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 
autoridade superior, para ratificação  e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como 
condição para eficácia dos atos. Parágrafo único: O 
processo de dispensa, inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no 
que couber, com os seguintes elementos: ... 

Ill-justificativa do preço 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno 

Gabinete do Coordenador 

Neste ínterim, caberá à Secretaria responsável de demonstrar a adequação 
e razoabilidade do valor a ser contratado. 

Ressalta-se que a Advocacia Geral da União, por meio da Orientação 
Normativa n° 17, de 1° de abril de 2009, se pronunciou que: "A razoabilidade do valor 
das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio 
da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada 
junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos". 

Diante do atendimento aos preceitos legais, a Controladoria Interna do 
Município de Luz/MG, manifesta seu posicionamento pela possibilidade de contratação 
para participação de 01(um) dia de show do evento intitulado "Aniversário da Cidade de 
Luz/MG - Pluralidade da Música Brasileira em um show " a ser realizado no dia 07 de 
setembro/2018 (sexta-feira) com a Banda Chaparral em comemoração ao evento 
Aniversário da Cidade a partir das 22:00 na Avenida Laerton Paulinelli, nesta cidade de 
Luz/MG, evento apoiado pela Prefeitura Municipal de Luz/MG através da Secretaria 
Municipal de Educação Cultura e Esportes - Setor da Cultura, a partir das 22:00 desde 
que atendidos os preceitos trazidos pela Lei 8.666/93 nos artigos 25, 26 e 27, no que 
tange a inexigibilidade de licitação. 

Atente-se a secretaria que a não observância dos requisitos legais trazidos 
pela lei de Licitações e Contratos é de responsabilidade exclusiva da Administração. 

Ressalta-se que o objeto a ser contratado não poderá ser terceirizado. 

É o parecer. 

Luz/MG, 20 de Agosto de 2018. 

Sirlâni Maria de e.us Veloso 
Coordenadora s o Sistema dr Controle Interno 
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Processo n° 121/18 
Inexigibilidade de Licitação n° 038/18. 

Data: 20.08.2018 

RATIFICA CÃO DE INEXIGIBIL IDADE DE LICITAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Luz, em cumprimento ao que preceitua o 

art. 26 "caput" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, com arrimo no Parecer Jurídico de no.  

210/2018 de 20.08.2018 ratifica a inexigibilidade de licitação para contratação da empresa 

CHAPARRALL PRODUÇÕES LTDA - para fins de prestação de Serviços show musical na . 	. 

apresentação do dia 07 de Setembro de 2018 durante a realização do evento aniversário da cidade de 

Luz/MG. 

Fundamento Legal: Artigo 25 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

Valor global: 14512.000,00 (Doze mil reais). 

Evento: Aniversário da cidade 

Publique-se. 

Luz, 20 de Agosto de 2018. 

A1L INDUARTE 
Pre eito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP3 18.301.036/0001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000 - Fone (37) 3421.3030- onnne.luz.mg.gov.br  



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
RATIFICAÇÃO DE INEXICIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo n°121/.18 
Inexigibilidade de Licitação n° 038/18. 
Data: 20.08.2018 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

O Prefeito Municipal de LUZ, em cumprimento ao que preceitua o art. 
26 "caput-  da Lei Federal 8.666/93 c suas alterações, com animo no 
Parecer Jurídico de n°. 210 de 20.08.2018 ratifica a inexigibilidade 
de licitação para contratação da empresa CHAPARRALL 
PRODUÇÕES LTDA - para fins de prestação de Serviços show 
musical na apresentação do dia 07 de Setembro de 2018 durante a 
realização do evento aniversário da cidadc de Luz/MG. 

Fundamento Legal: Artigo 25 da Lei 8.666 de 21/06/93 c suas 
alterações. 
Valor global: R$12.000,00 (Doze mil reais). 
Evento: Aniversário da cidade 

Publique-se. 

Luz. 20 de Agosto de 2018. 

AILTON DUARTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Angela Aparecida Ferreira 

Código Identificador:EAA3OBAF 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 21/08/2018. Edição 2320 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.bríamm-mg/ 

o 

C) 3 

4t, 
\,t,brinanerfáa,/ 



3.1. O pagamento será efetuado: À VISTA até o dia 06 de Setembro de 2018 mediante a emissão e 
apresentação de nota fiscal. 

3.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, 

hospedagem, alimentação, deslocamento e outros encargos do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta da se uinte dota-,  

<N1- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CR12318.301.036/000 70 — 	DA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
CEP 35.595-000 - Fone (37) 3421-3030 - www.lue.mg.gov.br  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N2 093/2018 DE 20 DE AGOSTO DE 2018  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
LUZ E A EMPRESA CHAPARRALL PRODUÇÕES LTDA, COM FUN-
DAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC N2  121/2018 — 
INEXIGIBILIDADE N2  038/2018. 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE LUZ, 
com sede à Av. Laerton Paulinelli, 153, Mons. Parreiras, inscrita no CNP.] sob o n° 18.301.036/0001-
70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ailton Duarte, brasileiro, casado, portador 
do CPF n° 081.819.936-91, residente e domiciliado à Praça Rotary, N° 735, Senhora Aparecida, 
nesta Cidade de Luz/MG; doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BAN-
DA CHAPARRALL PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 15.492.281.0001/14, situada à Av. 
Professor Mário Werneck, n2  2.170, Bairro Buritis— Belo Horizonte/MG - CEP 30.575-180 aqui re-
presentada por Rogério Xavier Lopes, portador do CPF 800.514.566-72, residente á Rua Stella Han-

riot n° 420 apto 803 Bairro Buritis Belo Horizonte- CEP: 30.575-120, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justos e contratados o presente contrato de prestação de serviços, que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato "A contratação de show musical de Apoio a 
Realização das festividades do aniversário da cidade, com a Banda Chaparral! Produções Ltda." 

1.1 - Descrição dos serviços: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVICO 

O prazo da prestação do serviço será de 01 (um) dia, sendo dia 07 de Setembro 
de 2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

O valor da contratação do Show Musical é de R$12.000,00 (doze mil reais) 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO 



Pitepereata, Watecoal cie ada, 
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Despesa n9: 301 —04 OS 12.392.0009.2.071 3.3.90.39.00.00.00.00 

CLÁUSULA QUINTA — DA RESCISÃO 

A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipó-

teses previstas no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93 e Lei Complementar, sem que caiba à CON-

TRATADA o direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA — DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 
em parte. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS RESPONSABILIDADES 

7.1 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ónus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente de execução do pre-

sente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, a CONTRATADA. 

7.1.1 - Caberá ao Setor de Cultura e Assessoria de Comunicação exercer rigoroso controle do cum-

primento do contrato, em especial quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo-se cum-

prir todas as disposições da lei, do presente Edital, respectivo contrato e termo de referência anexo 
a este edital. 

7.1.2 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, 

Serviço de Cultura comunicará imediatamente o fato por escrito à Secretaria de Administração, a 

qual encaminhará para as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de pena-
lidades quando for o caso. 

7.2 - A CONTRATADA obriga-se a: 

7.2.1 - Prestar os serviços objetivados de acordo com a melhor técnica disponível, observando e 

atendendo a todas as condicionantes legais, técnicas e institucionais indispensáveis a seus efeitos; 

7.2.2 — A responsabilidade pela montagem, operação, reprodução e mídias diversas, desmontagem 
e transporte para o local serão de responsabilidade da contratada. 

7.2.3 - Os equipamentos deverão estar em bom estado de conservação para atender as solicitações 
da Assessoria de Comunicação com qualidade e em tempo hábil. 

7.2.4 — Durante a vigência do contrato, a contratada, será a única responsável perante terceiros, 

pelos atos praticados, excluindo a Prefeitura Municipal de Luz de quaisquer reclamações e/ou in-
denizações. 

7.2.5— Inteira responsabilidade todos os seguros necessários, pagamento de taxas, impostos e ou-

tros exigidos pelo órgão de classe, inclusive os relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento 

eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 

7.2.6 — Em caso de não realização do Show Musical a Contratada deverá ressarcir integralmente 
Município do valor contratado, sendo que em caso de não pagamento poderá ser inscrita em 

dívida ativa, protestada, inscrita em órgãos de cadastro de inadimplentes, cobrada judicialmente 
ou extrajudicialmente com juros de 1% ao mês e correção monetária segundo a tabela do 7.1/MG. 

Se o show musical não se realizar por motivos de força maior este deverá ser marcado em 30 dias 

para ser realizado em data posterior em um prazo máximo de 12 meses da data do evento, ou 
não sendo possível a realização de outro show musical a Contratada deverá devolver totalmente 
os valores pagos com juros de 1% ao mês e correção monetária segundo o T.I/MG. A devolup 
dos valores não excluem as sanções da Lei 9.666/93. 	 ,k) 
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8.1 — Eventuais alterações nas especificações dos serviços, ajustados deverão ser avaliadas por 

ambas as partes, e será objeto de novas estimativas de preços e prazos, e farão parte de Termo 

Aditivo, que passará a ser parte integrante do presente contrato. 

8.2 — A responsabilidade pela prestação de serviços da CONTRATADA cessará com a entrega e re-
cebimento do objetivado. 

8.3 — No caso de rescisão do presente contrato por interesse de qualquer das partes, fica resguar-

dado à CONTRATADA o direito cló recebimento dos pagamentos pelos serviços executados até a 
data da rescisão. 

8.4- A contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões 

que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA — DO REGIME LEGAL 

O presente contrato rege-se basicamente pelo, PRC: 121/18- Inexigibilidade: 
038/2018 e pela lei n° 10.520/02 subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a ina-

dimplência da Contratada, sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em 
especial: 

Advertência escrita; 

Multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato por atraso na prestação 
do serviço; 

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas 
e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada 

pela Prefeitura Municipal de Luz, e caso não seja recolhida, a Prefeitura descontará do primeiro 

pagamento que houver de ser feito à licitante na forma prevista no item seguinte. 

O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 
Municipal de Luz, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Luz para dirimir eventuais questões emer-

gentes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja ou ve--- 
,•3 

nha a se tornar. 	
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BAND CHAPARIXCL7RODUÇÕE5 LTDA 

ROGÉRIO XAVIER LOPES 
CONTRATADA 

AILT9N DUARTE 
PREFE O MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

TESTEMUN 

ROSEMARY 
CPF: 628.022.916.53 

A 
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E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Luz, 20 de Agosto de 2018 

R 05 XAVIER 
CPF: 390.010.596-00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WZ • CNP] 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°. 093/18. PRC N° 121/18 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°. 093/18. PRC N° 
121/18 — INEXIGIBILIDADE N°  038/2018. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1,U7-/MG. CONTRATADA: 
EMPRESA CHAPARRA1,L PRODUÇÕES LTDA. OBJETO: 
"CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA 
CHAPARRAL PRODUÇÕES urok EM UMA ÚNICA 
APRESENTAÇÃO - DIA 07.09.2018". VALOR: R12.000,00 (DOZE 
MIL REAIS). 

LUZ/MG. 21.08.2018. 

AILTON DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Angela Aparecida Ferreira 

Código Identificadon5E7F2EIA 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 22/08/2018. Edição 2321 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  
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28/08/2018 

4744/2018 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Red,tisição para empenhamento da despesa 

Paginas: 

Data Emissão: 

Autorlz. Fornecimento: 

Adjudicação: 

 

Empenho: 

CENTRO DE CUSTO":31/2018 - SETOR DE CULTURA 

SUBEMPENHO 

VALOR DA AF: 12000,00 	SALDO NÃO BLOQUEADO 
VALOR A EMPENHAR: 12000 00 

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 

DATA PREVISTA: 28/08/2018 

• 
DESPESA: 301/2018 

DOTAÇÃO: 

339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica r't;/,%rnaneosst;v  
339039/20 - Festividades e Homenagens 

2.71 APOIO AS COMEMORACOES.E FESTIVIDADES 

03 1 

FAVORECIDO: 8911 - CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 

CNN: 15.492.281/0001-14 

ENDEREÇOAV PROFESSOR MARIO WERNECK,2170 - SALA: - BURITIS 

CIDADE: Belo Horizonte - MG 

CEP:30575-180 

TELEFONE:3133743738< 

PROC. DE COMPRA: 121/2018 

CONTRATO: 

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação 

r 

' r ..:STAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM SETE DE 
SETE  !),ORO  DE 2018, NA AVENIDA LAERTON PAULINELLI".CONFORME CONTRATO 093/2018 DE 20.08.18. 

st% 

LICITAÇÃO: 38/2018 

HOMOLOGAÇÃO: 20/08/2018 

Código Material Descrição do Material 
	

Marca Quantidade Preço Unitário 	Preço Total 

1 	4249 	SHOW MUSICAL 
	

1,000 	12000,00000 	12000,00 

Assinatura/Carimbo do Responsavel 



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.: 4744/2018 

Processo Administrativo: 12112018 
Processo Nr.: 121/2018 
Data do Processo: 1810812018 

Data da Homologação: 20/08/2018 
Sequência da Adjudicação: 1 

Data da Adjudicação: 28/0812018 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 18.301.035/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz- MG 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nr.: 38/2018 - IL 

(Empenho S nr.: 4782 Subempenho nr.: 1) Folha: 1/1 

  

Fornecedor: 	CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 	 Código: 8911 	Telefone: 	3133743738< 
EIS: 	AV PROFESSOR MARIO WERNECK, 2170, SALA: 	 Banco: 
Cithl4. 	Belo Horizonte - MG - CEP: 30575-180 	 Agência: 

‘'.5 CNfrÀ . 	15.492281/0001-14 	 inscrição Estadual: 	 Conta Corrente: ., 

Prezados Senhores, , 

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório. 

, - 

.9ão: 	 04- SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
Unitide: 	 05- SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA 
Cerjâo de Custo: 	31 - SETOR DE CULTURA 
Forf;.::a de Recurso: 	RECURSOS ORDINARIOS 
DoVilies Utilizadas: 	2.071.3.3.90.39.00.00.00.00 (301) - APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES 

'.'J 

Compl. Elemento: 	3.3.90.39.20.00.00.00 - Festividades e Homenagens 
Condições do Pagto: 	30 DIAS 
Prazo Entrega/Exec.: 	10 
Local de Entrega: 	AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO - - 
Objeto da Compra: 	"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA 

CIDADE, EM SETE DE SETEMBRO DE 2018, NAAVENIDA LAERTON PAULINELLI". 

Observações: 	"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA 
CIDADE, EM SETE DE SETEMBRO DE 2018, NAAVENIDA LAERTON PAULINELLF.CONFORME CONTRATO 09312018 DE 
20.08.18. 

Itemi 	Quantidade 	1 UnIdl 	 Especificação 	 I. 	Marca 	Preço Unitário 	Preço Total 

1,000 SV SHOW MUSICAL (4249) 
	

12.000.00 
	

12.000.00 

Total Geral: 12.000,00 
Desconto: 0,00 

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 12.000,00 



NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica :: 

ri °•2018/3 
Emitida em: 

30/08/2018 às 11:25:03 

!Competência: 

30/08/2018 

Código de Verificação: "%  

la2d0b2a5 
 

CHAPARRALL PRODUCOES LTDA 
CPF/CNPJ: 15.492.281/0001-14 	 Inscrição Municipal: 0449802/001-3 
AVE PROFESSOR MARIO WERNECK, 2170, SALA: 703;, Buritis - Cep: 30575-180 
Belo Horizonte 	 MG 
Telefone: 	 Email: 

CO 
PAR, 
RALI, 

Tomador do(s) Serviço(s) 

CPF/CNPJ: 18.301.036/0001-70 	 Inscrição Municipal: Não Informado 
Prefeitura Municipal de Luz 
avenida Laerton Pulinelli, 153, Monsenhor Parreiras - Cep: 35595-000 
Luz . MG 
Telefone: Não Informado 	 Email: Não Informado 

Discriminação do(s) Serviço(s) 
Show Musical para as festividades de comem:14o do aniversario da cidade de Luz MG, em sete de setembro de 2018, na avenida Laertan Paulinetil. 

Código de Tributação do Município (CTISS) 
1212-0/01-88 / Execução de música, Individualmente ou por conjunto. 

Subitem Lista de Serviços LC 116/03/ Descrição: 
112.12 / Execucao de musica. 

Cod/Municipio da incidência do ISSQN: 	 Natureza da Operação: 
3138807 / Luz 	 Tributação fora do município 

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional 

Valor dos serviços: 	 R$ 12.000,00 	Valor dos serviços: 	 R$ 12.000,00 

(-) Descontos: 	 R$ coa 	(-) Deduções: 	 RS 0,00 

(-) Retenções Federais: 	 R$ 0,00 	(-) Desconto Incondicionado: 	 R$ 0,00 

HM Retido na Fonte: 	 R$ 240,00 	(r.) Base de Cálculo: 	 R$ 12.000,00 

2% 
 Valor Liquido: R$ 11.760,00 	

(x) Aliquota: 

(=)Valor do ISS: 	 R$ 240,00 

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. 

https://bhissdigital.pbh.gov.brinfse/pages/ezitinanS,ejsf  

?a` 
_ N 

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 	 ES 

z Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda 
Rua Espirito Santo, 605 - 3° andar-Centro - CEP: 30160-919 • Belo Horizonte MG. 
Dúvidas: SIGESp 

NOTA 
10 

        

        

 

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados 
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com 
o solicitado/contratar ediAnte AUTORIZAÇAO DE 
FORNECIMENTO N 
Luz,S1:_de 	cite 

 

        

 

Encane arfo cie Geio 

   

1 of 1 	 30/08/18 11:25 
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