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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINUA,4R1 	Q 
ESTADO DE MINAS GERAIS '7 Fol 	 

cNPJ n.° 20.638.201/0001-26 

Responsável GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO 3 o 
03/04/2017 Data 

MEMORANDO INTERNO: 
Data: 03 de abril de 2017 
Para: Pregoeiro Oficial 
De: Gabinete da ?residência  da Câmara Municipal-de Capelinha 
Re: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 
ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Prezados, 

Considerando que a Câmara Municipal de Capelinha não possui assessor de imprensa em seu quadro 
de pessoal, se faz necessário a contratação de serviços de Assessoria de Imprensa pela necessidade 
de atender as atividades de comunicação social visando promover uma eficiente e moderna 
comunicação com os mais diversos públicos, bem como prestar informações relevantes à 
Comunidade, conforme descrições no Termo de Referencia em anexo. 

Pelo exposto, vimos por meio deste, solicitar a abertura de Processo Licitatório para contratação 
dos itens em anexo, para atender as demandas por manutenção dos serviços administrativos. 

EM ANEXO APRESENTAMOS DESCRIÇÃO DO OBJETO , PARA QUE O SETOR COMPETENTE 
EFETUE A DEVIDA COTAÇÃO. 

Gedalvo Fernandes de raújo 
PRESIDÊNCIA DA ME DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA/MG 
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1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÃMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA. 

SERVIÇOS VALOR ESTIMADO 

MENSAL 

VALOR TOTAL 08 

MESES 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 5.300,00 42.400,00 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Compreendendo: 

a) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no município; 

b) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 

c) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (reportagens); 

d) Redação e envio de informações regulares (press-releases) ao veículo adequado; 

e) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou entrevistas individuais com 

cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) 	Assessoria de imprensa por meio de diagnóstico das atividades e objetivos dos programas)  

ações e serviços da Câmara Municipal de Capelinha, que inclui: 

ai. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de comunicação, assim 

considerados os jornais, revistas)  emissoras de televisão e rádio, sites e blogs); 

a2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a população e/ou segmentos 

específicos sobre programas e ações do Município por meio da elaboração e distribuição de 

pressreleases, informativos)  artigos, notas ou outros meios; 

i 	( 1 
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a.3. Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de ações informativas à pS ia 6íea 

assuntos de interesse público e que fortaleçam o pleno exercício da cidadania; 

b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de análise editorial dos principais 

veículos de mídia (veículos de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 

televisão e rádio, sites e blogs) do País com foco na atuação da Câmara Municipal de Capelinha, 

incluindo ainda: 

b.1. Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na mídia; 

b.2. Realização de "media training".; 

b.3. Consultoria de risco à imagem; 

b.4. Gerenciamento de crises, assim considerado o planejamento e coordenação das ações a serem 

tomadas nos casos que exigem pronta resposta à mídia (veículos de comunicação, assim considerados 

os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) e à população; 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de comunicação, assim considerados 

os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs), através da captação de informações 

junto às áreas responsáveis e resposta à mídia sobre os programas, ações e serviços da Câmara 

Municipal de Capelinha, através da elaboração e distribuição de press-re!eases, informativos, artigos, 

notas ou outros meios, incluindo ainda: 

cl. Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, conforme o perfil do 

Servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2. Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamento de entrevistas, apoio e 

acompanhamento de representantes da contratante, no contato com a mídia; 

d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e eventos que envolvam os 

programas, ações e serviços da Câmara Municipal de Capelinha, assegurando o registro perene dos 

conteúdos de imagem e voz, bem como a propriedade e acesso deste acervo pela Câmara Municipal de 

Capelinha; incluindo ainda a correspondente disponibilização destes conteúdos para a mídia (veículos 

de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs), 

pelos meios físicos e/ou eletrônicos, tais como impressos, DVDs e outros, sempre que solicitada tal 
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disponibilização, desde que com autorização expressa da contratante ou de gestor a ser in lidá, o pé a 

Câmara Municipal de Capelinha, expressamente, para tal finalidade. 

e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do "site" da Câmara Municipal de Capelinha; 

f) Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento nas redes sociais para a Câmara Municipal;; 

g) Gerenciamento da comunicação interna da Câmara com mural de notícias e ações que 

proporcionem o acesso à informação sobre as realizações da Casa Legislativa, 

3- DA FORMA DA EXECUÇÃO 

3.1. A empresa contratada deverá prestar os serviços nas condições e especificações constantes no 

Edital e nesse Termo de Referência. 

3.2. Os serviços deverão ser efetuados na cidade da sede da Câmara Municipal de CAPELINHA, e em 

locais indicados pela Câmara Municipal. 

3.3. Os serviços serão recebidos e conferidos, por funcionários designados pela CAMARA MUNICIPAL 

DE CAPELINHA - MG, que rejeitarão se não estiver de acordo com o pedido de fornecimento quanto às 

especificações, quantidades e qualidade. 

3.5. A Contratada ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, os serviços que vierem a ser recusado, 

sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

3.6. A contratada deverá manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 02(dois) dias 

semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da CONTRATANTE, 

prestando os serviços de assessoria "in loco", e ainda comparecer a todas as reuniões plenárias 

ordinárias, extraordinárias e tribuna livre. 

4- JUSTIFICATIVA 

4.1 Considerando que a Câmara Municipal de Capelinha não possui assessor de imprensa em seu 

quadro de pessoal, se faz necessário a contratação de serviços de Assessoria de Imprensa pela 

necessidade de atender as atividades de comunicação social visando promover uma eficiente e 

moderna comunicação com os mais diversos públicos, bem como prestar informações relevantes à 

Comunidade. 

5- OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

5.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as 

obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 
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5.2. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços prestados; 

5.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

5.4. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Contratante, a inspeção dos serviços, em 

qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

5.5. Participar à fiscalização ou à supervisão do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

5.6 - Prestar os serviços elencados neste Termo de Referencia, de forma satisfatória, nos prazos 

estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente(se foro caso). 

5.7 - A Contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um profissional às 

instalações da Câmara de Capelinha. 

5.8 - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 02 (dois) 

dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da CONTRATANTE, 

• prestando os serviços de assessoria "in loco", e ainda comparecer a todas as reuniões plenárias 

ordinárias, extraordinárias e tribuna livre; ou outro profissional que vier a substituí-lo;. 

5.9 - A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer documento 

apresentado pela Câmara Municipal. 

5.10 - Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do procedimento licitatório, 

durante toda a execução do contrato. 

5.11. arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente 

contrato. 

5.12. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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6- OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

6.1. Efetuar o pagamento com os critérios definidos no Contrato. 

6.2. Indicar o Fiscal que acompanhará a execução do contrato 

6.3. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos 

encontrados. 

7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do ano de 2017. 

01001002.112200022.007 -33903900 - Ficha 33 

8. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições a serem observadas pela Contratada serão encontradas insertas no Edita) 

de Convocaãp. 

JOSE 	CORDEIRO 

goeiro 
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ORÇAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

1 —Prestação de serviços de assessoria de imprensa: 

Compreendendo: 

a) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no 
município; 

b) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 
c) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (reportagens); 
d) Redação e envio de informações regulares (press-releases) ao veículo 

adequado; 
e) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou 

entrevistas individuais com cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) 	Assessoria de imprensa por meio de diagnóstico das atividades e 
objetivos dos programas, ações e serviços da Câmara Municipal de 
Capelinha, que inclui: 

a.1. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 
televisão e rádio, sites e blogs); 

a.2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a 
população e/ou segmentos específicos sobre programas e ações do 
Município por meio da elaboração e distribuição de pressreleases, 
informativos, artigos, notas ou outros meios; 

a.3. Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de ações 
informativas à população de assuntos de interesse público e que fortaleçam 
o pleno exercício da cidadania; 

c) 
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b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de 
análise editorial dos principais veículos de mídia (veículos de comunicação, 
assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, 
sites e blogs) do País com foco na atuação da Câmara Municipal de 
Capelinha, incluindo ainda: 

b.1. Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na 
mídia; 

b.2. Realização de "media training"; 

b.3. Consultoria de risco à imagem; 

b.4. Gerenciamento de crises, assim considerado o planejamento e 
coordenação das ações a serem tomadas nos casos que exigem pronta 
resposta à mídia (veículos de comunicação, assim considerados os jornais, 
revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) e à população; 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 
televisão e rádio, sites e blogs), através da captação de informações junto 
às áreas responsáveis e resposta à mídia sobre os programas, ações e 
serviços da Câmara Municipal de Capelinha, através da elaboração e 
distribuição de press-releases, informativos, artigos, notas ou outros meios, 
incluindo ainda: 

cl. Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, 
conforme o perfil do servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2. Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamento de 
entrevistas, apoio e acompanhamento de representantes da contratante, no 
contato com a mídia; 

d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e 
eventos que envolvam os programas, ações e serviços da Câmara Municipal 
de Capelinha, assegurando o registro perene dos conteúdos de imagem e 
voz, bem como a propriedade e acesso deste acervo pela Câmara Municipal 
de Capelinha; incluindo ainda a correspondente disponibilização destes 
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conteúdos para a mídia (veículos de comunicação, assim considerados os 
jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs), pelos meios 
físicos e/ou eletrônicos, tais como impressos, DVDs e outros, sempre que 
solicitada tal disponibilização, desde que com autorização expressa da 
contratante ou de gestor a ser indicado pela Câmara Municipal de 
Capelinha, expressamente, para tal finalidade. 

e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do "site" da Câmara 
Municipal de Capelinha; 

f) Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento nas redes sociais 
para a Câmara Municipal;; 

g) Gerenciamento da comunicação Interna da Câmara com mural de notícias 
e ações que proporcionem o acesso à informação sobre as realizações da 
Casa Legislativa. 

VALOR MENSAL: R$  4 - 

PRAZO DA PROPOSTA:  3o 141 

EMPRESA:  MUL'fl1W(A C0rUpjkCi4 	vfrMcVflt4  

CNPJ  (LIM4t6 

ENDEREÇO*pq 	cJçf}AJd( L-C.k'37 
	cAti -' 

TELEFONE:  

  

 

e-mail:  C,4-/'r° 
yo mtACOt-1tC4  fs'ET 

c) 
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ORÇAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

1 —Prestação de serviços de assessoria de imprensa: 

Compreendendo: 

a) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no 
município; 

b) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 
c) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (reportagens); 
d) Redação e envio de informações regulares (press-releases) ao veículo 

adequado; 
e) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou 

entrevistas individuais com cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) 	Assessoria de imprensa por meio de diagnóstico das atividades e 
objetivos dos programas, ações e serviços da Câmara Municipal de 
Capelinha, que inclui: 

o 
ad. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 
televisão e rádio, sites e blogs); 

a.2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a 
população e/ou segmentos específicos sobre programas e ações do 
Município por meio da elaboração e distribuição de pressreleases, 
informativos, artigos, notas ou outros meios; 

a.3. Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de ações 
informativas à população de assuntos de interesse público e que fortaleçam 
o pleno exercício da cidadania; 

Çfi 
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b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de 
análise editorial dos principais veículos de mídia (veículos de comunicação, 
assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, 
sites e blogs) do País com foco na atuação da Câmara Municipal de 
Capelinha, incluindo ainda: 

b.1. Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na 
mídia; 

b.2. Realização de "media training"; 

b.3. Consultoria de risco à imagem; 

b.4. Gerenciamento de crises, assim considerado o planejamento e 
coordenação das ações a serem tomadas nos casos que exigem pronta 
resposta à mídia (veículos de comunicação, assim considerados os jornais, 
revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) e à população; 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 
televisão e rádio, sites e blogs), através da captação de informações junto 
àsáreas responsáveis e resposta à mídia sobre os programas, ações e 
serviços da Câmara Municipal de Capelinha, através da elaboração e 
distribuição de press-releases, informativos, artigos, notas ou outros meios, 
incluindo ainda: 

c.1. Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, 
conforme o perfil do servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2. Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamento de 
entrevistas, apoio e acompanhamento de representantes da contratante, no 
contato com a mídia; 

d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e 
eventos que envolvam os programas, ações e serviços da Câmara Municipal 
de Capelinha, assegurando o registro perene dos conteúdos de imagem e 
voz, bem como a propriedade e acesso deste acervo pela Câmara Municipal 
de Capelinha; incluindo ainda a correspondente disponibilização destes 
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conteúdos para a mídia (veículos de comunicação, assim considerados os 
jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e btogs), pelos meios 
físicos e/ou eletrônicos, tais como impressos, DVDs e outros, sempre que 
solicitada tal disponibilização, desde que com autorização expressa da 
contratante ou de gestor a ser indicado pela Câmara Municipal de 
Capelinha, expressamente, para tal finalidade. 

e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do "site" da Câmara 
Municipal de Capelinha; 

f) Produção de conteúdo, rnonitoramento e gerenciamerito nas redes se rIZ 

para a Câmara Municipal;; 

g) Gerenciamento da comunicação interna da Câmara com mural de notkias 
e ações que proporcionem o acesso à informação sobre as reaitzações da 
Casa Legislativa. 

VALOR MENSAL: R$  5500, 00 

PRAZO DA PROPOSTA:  30 

   

l!L 
EMPRESA:  IvWA LJc QC n71Cr<3 e 

jCtÇCU 

     

CNP) 
	

c001 -M 

ENDEREÇO:  UctQ, d 1v,/kic\1)tnY 

UYn-i OJLLtnidJJXt/ iqG)  

TELEFQNE:ÇY) 352W i. 	53 

OS C22 
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ORÇAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

1 —Prestação de serviços de assessoria de imprensa: 

Compreendendo: 

a) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no 
município; 

b) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 
c) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (reportagens); 
d) Redação e envio de informações regulares (press-releases) ao veículo 

adequado; 
e) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou 

entrevistas individuais com cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) 	Assessoria de imprensa por meio de diagnóstico das atividades e 
objetivos dos programas, ações e serviços da Câmara Municipal de 
Capelinha, que inclui: 

a.1. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 
televisão e rádio, sites e blogs); 

a.2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a 
população e/ou segmentos específicos sobre programas e ações do 
Município por meio da elaboração e distribuição de pressreleases, 
informativos, artigos, notas ou outros meios; 

a.3. Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de ações 
informativas à população de assuntos de interesse público e que fortaleçam 
o pleno exercício da cidadania; 

1 
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CNPJ n.° 20.638.20110001-28 

b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de 
análise editorial dos principais veículos de mídia (veículos de comunicação, 
assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, 
sites e blogs) do País com foco na atuação da Câmara Municipal de 

Capelinha, incluindo ainda: 

b,1. Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na 

midia; 

b.2. Realização de "media training"; 

b.3. Consultaria de risco à imagem; 

b,4. Gerenciamento de crises, assim considerado o planejamento e 
coordenação das ações a serem tomadas nos casos que exigem pronta 
resposta à mídia (veículos de comunicação, assim considerados os jornais, 
revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) e à população; 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 
televisão e rádio, sites e blogs), através da captação de informações junto 
às áreas responsáveis e resposta à mídia sobre os programas, ações e 
serviços da Câmara Municipal de Capelinha, através da elaboração e 
distribuição de press-releases, informativos, artigos, notas ou outros meios, 
incluindo ainda: 

cl. Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, 
conforme o perfil do servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2. Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamentõ de 
entrevistas, apoio e acompanhamento de representantes da contratante, no 
contato com a mídia; 

d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e 
eventos que envolvam os programas, ações e serviços da Câmara Municipal 
de Capelinha, assegurando o registro perene dos conteúdos de imagem e 
voz, bem como a propriedade e acesso deste acervo pela Câmara Municipal 
de Capelinha; incluindo ainda a correspondente disponibilização destes 
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conteúdos para a mídia (veículos de comunicação, assim considerados os 
jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs), pelos meios 
físicos e/ou eletrônicos, tais como impressos, DVD5 e outros, sempre que 
solicitada tal disponibilização, desde que com autorização expressa da 
contratante ou de gestor a ser indicado pela Câmara Municipal de 
Capelinha, expressamente, para tal finalidade. 

e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do "site" da Câmara 
Municipal de Capelinha; 

1) Produçãó de conteúdo, monitoramento e gerenciamento nas redes sociais 
para a Câmara Municipal;; 

g) Gerenciamento da comunicação interna da Câmara com mural de notícias 
e ações que proporcionem o acesso à informação sobre as realizações da 
Casa Legislativa. 

VALOR MENSAL: Ra  §hOÕ 1  00 

PRAZO DA PROPOSTA:  ?O 

ti 
EMPRESA: QCkj o Lope5  

o 
CNPJ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA .$ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ a° 20,63&20110001-26 

Responsável 

Data 

JOSE DAILSON CORDEIRO 

03/04/2017 

  

MEMORANDO INTERNO 
Data:03 de abril de 2017 
Para: Presidente 
De: Pregoeiro oficia) da Câmara Municipal 
Ref. :CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 
ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Prezado Senhor, 

Solicito informar a dotação do orçamento de 2017, bem como a provisão financeira, para darmos inicio ao 
processo administrativo de licitação, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 

Respeitosamente, 

Jose Dailson 
Câmara Munic • e  É- apelinhafMG 

s 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n.0  20638201/0001-26 

Responsável 

Data 

GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO 

03/04/2017 

  

DECLARAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Declaro perante a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Capehnha/MG, que foi 
verificado o impacto financeiro da despesa no Anexo de Metas Fiscais e ainda foi incluído na programação 
financeira da Câmara, em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93, para realização do Processo 
Administrativo, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 

Capelinha/MG, 03 de ab( a' 17 

Gedalvo Fernandes de 	jo 
PRESIDÊNCIA DA MESA D IRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA/MG 
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SULTORIA LTDA EPP 

   

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ ri 20636 201'0001-26 

Responsável 

Data 

GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO 

03/04/2017 

  

DECLARAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Em atendimento aos dispositivos da Lei Federal 8666/93 e, revendo a Lei Municipal que dispõe 
sobre o orçamento do município de Capelinha/MG, para o exercício financeiro de 2017; dela verifiquei 
constar à existência de dotações orçamentárias adequadas, com disponibilidades de recursos, que poderão 
fazer face às despesas oriundas da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 

Na oportunidade informo ainda que as respectivas despesas atenderão ao disposto nos artigos 16 e 17 da 
Lei Complementar Federal 101/2000, uma vez que, o compromisso do fornecimento só estará caracterizado 
após o recebimento da "Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, devidamente precedido do Temia 
de Contrato, quando cabível, e/ou da competente Nota de Empenho, decorrentes da Ata de Registro de 
Preços e que será considerado o impacto na execução orçamentária e que esta despesa está de acordo 
com a Previsão do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício. 

CapelinhaJMG,  03 de abril de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ nY 2063&201/0001-26 

  

  

Responsá e! 

 

GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO 

0410412017 Data 

  

    

MEMORANDO INTERNO 

Data: 04 de abril de 2017 
Para: Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal 
De: 	Pregoeiro da Câmara Municipal 
RE: 	SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Ocorrendo a necessidade de abertura de Processo de Licitação, para registro de Preços, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 
ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, solicito de V.Sra. que seja a mesma autorizada nos 
moldes da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, conforme Termo de Referência anexo. 
Estima-se o custo total para contratação em R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil quatrocentos reais). 
Informamos ainda, que a Câmara Municipal dispõe de previsão orçamentária, com disponibilidades de 
recursos, para fazer face aos dispêndios relativos à despesa oriundas do Registro de preços, conforme 
declaração firmada pelo Contador. 

Capelinha /j - 04 te abril de 2017. 

Pregoeírt d, qnl. a Municipal 
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CÂMARA MUNICIPAL  DE CAPELINHA 

ESTACO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n° 20.638,201/0001-26 

Responsável GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO 

  

Data 
	

04/04/2017 

DESPACHO / AUTORIZAÇÃO 

Estando cumpridas todas as formalidades previstas na Lei N.° 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
AUTORIZO a abertura do procedimento administrativo, para a CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE 
CAPELINHA, de acordo com as quantidades e especificações do Memorando de requisição. Observada a Lei 
em vigorA a contratação e a emissão de empenhos serão autorizados caso a caso, pelo titular da pasta a 

• qual pertencer a Unidade Requisitante ou pela autoridade por ele delegada, ficando a Unidade, 
Responsável pelo cumprimento da fiscalização do execução do objeto em estrita observância das normas 
aplicáveis a matéria. 

Capelinha/MG,04 de abril 

   

     

Gedalvo Fernandes de Araújo 
PRESIDÊNCIA DA MESA DIRET RA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA/MG 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL 002/2017 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal N°3555/2000, subsidiariamente, pela Lei 

8.666/93 

Por força doParágrafo Único do Art. 47 da LC 147/2014 aplicar-se-á o DECRETO N8.538, DE 6 DE 

OUTUBRO DÊ 2015 que "Regulamenta o tratamento favorecido,,  diferenciado e simplificado para as 

microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 

microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de 

bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal." 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA. 

PREGÃO PRESENCIAL 

	

1 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Data: 24/04/2017 Horário: 08:30 horas. 

Localt 

a 
L 	 

 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Endereço: Rua José Pimenta de Figueiredo, n°05 - Centro 

Telefone: (33)3516-1799 

E-mail: çrncapelinha@uaivip.com.br  J 

  

  

Pregoeiro: 

 

JJOSE DAILSON CORDEIRO 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório n° 0002/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n0002/2017 

Tipo: Menor Preço por ITEM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÃMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 

• APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 24/04/2017 às 08h30min. 

• ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
• Dia 24/04/2017 às 08h30min. 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das 
propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro 
dia útil subseqüente, no mesmo horário. 

• LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 
Sala da Comissão Permanente de Licitações, CAPELINHA, Rua José Pimenta de 
Figueiredo, n105 - Centro. 

CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao CAMARA de 
CAPELINHA- MG, por escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 
033-3516-1799, no horário de 08:00 às 11:00 hs. 

• ESCLARECIMENTOS: 
Através do e-mail: cmcapelinha@uaivip.com.br  ou pelo telefax (33) 3516-1799. 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Fis. 

EDITAL DE LICITAÇÃO - NORMAS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - PREÂMBULO 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA - MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 

08:30, horas do dia 24 de abril de 2017, no prédio da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA situado na 

Rua José Pimenta de Figueiredo, n°05 - Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento 

•
e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habilitação para o 

Pregão Presencial n2  002/2017, do tipo "MENOR PREÇO', CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM 

regido nos termos das Leis Federais N°: 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto Federal N°8538/2015,Lei 

Complementar 123 e Lei Complementar 147/14 e Decreto Federal N9  3.555/2000 (DECRETO QUE 

REGULAMENTA A MODALIDADE PREGAO), Lei Municipal 1.892/2014, com as alterações posteriores e 

demais condições fixadas neste instrumento convocatório. Toda a legislação supramencionada 

encontra-se à disposição na Sala da Comissão de Licitações para consulta de quaisquer interessados. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, Sr. JOSE 

DAILSON CORDEIRO, auxiliado pelos demais membros que constituem a Equipe de Apoio, todos 

designados pela Portaria n° 012/2017 de 10/01/2017. 

Ia 1.3 - ABERTURA 

DIA 	:24/04/2017 

HORA :08:30 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, na Rua José Pimenta de Figueiredo, 

n°05 -Centro. 

11-DO OBJETO 

2.1 - É objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA)  conforme 

constante do Anexo 1 do presente edital. 

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que; 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação cons ãn e .es 

instrumento e seus Anexos bem como as vedações previstas no art 90  da lei 8666/93. 

3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

3.2. As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local estabelecido 

neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os envelopes separados e lacrados, 

respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" contendo na 

parte externa o nome do Pregoeiro, nome da empresa, nome e número da modalidade, data e hora da 

realização do certame. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes. 

3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 

o 

	

	
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que 

tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos 

com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de CAPELINHA-MG. 

3.4 - Os interessados que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local estabelecido 

neste edital, proceder ao credenciamento, entregar o Pregoeiro os envelopes separados e lacrados, 

respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL.  e 'DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" contendo na 

parte externa o nome do Pregoeiro, nome da sociedade civil ou empresarial, nome e número da 

modalidade, data e hora da realização do certame. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não 

mais serão admitidos novos proponentes. 

3.5. A participação nesta licitação é preferencial às Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 

Porte - EPP ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, nos termos do art. 48, 1, da Lei 

Complementar nÉ 123, de 14/12/06. 

3.5.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa - ME, 

Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparada)  conforme art. 39  da Lei Complementar n2  123/06, e 

que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4Q  do art. 32  da Lei Complementar 

n2  123/06, deverá comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 

conforme indicado no item 4.5 deste edital. 

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 - Dos envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de habilitação". 

4.1.1 - Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de habilitação" deverão ser entregues o 

Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário 

especificados abaixo: 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

o 

dflflrnWflflflfld 4//41 

DIA: 24/04/2017 

HORA: 08:30 horas. 

LOCAL: Rua José Pimenta de Figueiredo, n°05 - Centro, Capelinha/MG na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação. 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

4.1.2.1 

A/C DO PREGOEIRO: JOSE DAILSON CORDEIRO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope  "PROPOSTA COMEÈCIAL" 

PREGÃO PRESENCIAL N.2 09 017 

DATA: 24/04/2017-ÁS 08:30 HÔ'RAS. 

4.1.2.2 

A/C DO PREGOEIRO: JOSE DAILSON CORDEIRO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope 2 - "DOCUMENTAÇÃO DE HAILITAÇÃO' 

PREGÃO PRESENcTÃL Nft 002t2017' 

DATA: 24/04/201- ÁS08:30 HORAS. 

4.2 - A CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA-MG, não se responsabilizará por envelopes de "Proposta 

Comercial" e "Documentação de habilitação" que não sejam entregues o Pregoeiro designado, no local, 

data e horário definidos neste edital. 

V - DO CREDENCIAMENTO - (FORA DOS ENVELOPES) 

5.1. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 

apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido 

da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

o 

manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação r  re a i7a a 

este Pregão. 

5.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 

Estatuto/Contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento 

equivalente. 

5.1.2. Entende-se por documento credencial: 

a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

b) Cópia do Registro Comercial no caso de empresa individual ou Estatuto/Contrato social, quando a 

pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

c) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

52. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, 

negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão, conforme 

Belo Oriente contido no Anexo III; 

5.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

5.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o pregoeiro ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante 

durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou "Documentação" relativos a este Pregão, 

nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais. 

5.5.Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8.10 deste Edital, a qualidade de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou microempreendedores individuais deverá 

ser comprovada mediante apresentação de: 

a) Em se tratando de microempresa -ME ou empresa de pequeno porte - EPP, a comprovação desta 

condição será efetuada mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, ou, caso a 

empresa apresente em sua denominação ou firma abreviações, "ME" ou 'EPP', nos termos do Art. 72 

da Lei Complementar 123/06, poderá apresentar apenas declaração de enquadramento conforme 

Anexo VIII, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 

Complementar n2.123/2006. 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

b) Em se tratando de MEI - Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta con'(ffff&'ã 

efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual - CCMEI. 

e) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, podendo ser 

conforme o ANEXO V  junto ao credenciamento.. 

5.6. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n2  123, 

caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 

outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei 8.666/93. 

5.7. Os documentos de credenciamento deverão vir autenticados ou deverão vir acompanhados dos 

originais para autenticação pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio. 

40 5.8. Na abertura da sessão, deverá ser apresentado a Declaração dos interessados ou seus 

representantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, ao teor do que dispõe o art. 

4% inciso VII, da Lei Federal n2  10.520, de 17/07/2002, podendo obedecer ao modelo do ANEXO IX e, 

se não o fizer, deverá conter todos dados informativos necessários. 

5.9. Caso o documento de credenciamento e/ou as declarações indicadas nos itens 4.5 e 4.8 estejam, 

por equívoco, junto aos envelopes lacrados, o pregoeiro autorizará a abertura dos envelopes em 

sessão pública para retirada da declaração oportunidade em que após a retirada da declaração na 

presença de todos, o envelope será novamente lacrado. 

5.9.1. Na ausência de alguma declaração, estando a empresa devidamente representada e havendo 

poderes para que o preposto firme declarações, o Pregoeiro buscando preservar o interesse público e 

ampliar a concorrência autorizará que a licitante firme em sessão pública declarações de próprio 

punho. 

VI- DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1- No envelope de proposta deverá conter os dizeres, conforme subítem 4.1.2.1 

6.1.1 - A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante 

legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço. Deverão constar da proposta: 

6.1.2 . Descrição completa do objeto, conforme especificações constantes no ANEXO 1 - TERMO DE 

REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, deste edital; 

6.1.3 - Preço unitário e total, em moeda nacional; 

6.1.3.1 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias para a entrega do produto objeto desta licitação tais como: impostos, tributos, encargos e 

contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço 

ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado. 
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6.2 - A simples participação neste certame implica em que: 

6.2.1 - Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

6.2.2 - A licitante vencedora compromete-se a entregar o produto objeto desta licitação em total 

conformidade com as especificações do objeto deste Edital. 

6.2.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua 

entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 

6.2.5 - Os serviços a serem prestados obedecerão às determinações deste edital sendo acompanhados 

pela Secretaria Municipal de administração e Secretaria Municipal de Saúde que fiscalizarão o 

cumprimento do futuro contrato 

6.2.6 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 

constam do objeto deste edital. 

6.2.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a 

todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta 

Administração. 

6.2.9. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 

dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

6.2.10. A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, do licitante classificado detentor do menor 

preço deverá ser protocolizada, no prazo e forma indicados no SUBITEM 8.11 do Título VIII. 

VII - DA HABILITAÇÃO 

7.1 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres conforme item: 4.1.2.2 - Envelope 02. 

7.1.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer 

processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da administração 

publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

7.1.2 Na ausência de documentos constantes do item 7.2.2, deste título, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de 

Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 

7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente licitação: 

7.2.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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7.2.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, deGi'iméh 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas 

de documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2.1.5 - Em qualquer dos casos acima enumerados)  o objeto constante do ato constitutivo da empresa 

deverá ser compatível com o objeto licitado. 

7.2.1.6 - Com a expedição pela JUCEMG da Instrução Normativa N° 003/2013, os contratos Sociais 

expedidos/atualizados após dezembro de 2013 poderão ter sua veracidade aferida através do 

site;http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadvialj  

nica.jsf, para tanto bastará que a licitante forneça o documento contendo em seu rodapé o n° do 

protocolo e o código de segurança. 

7.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

7.2.2.2. inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual . Lei 

8666/93, art. 29, II; 

1 7.2.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

7 2 2 4. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

7.2.2.5. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

7.2.2.6. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal; 

7.2.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n2  5.452, de 12  de maio de 

1943. 
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7.2.3 - QUALIFICAÇÃO DECLARAÇÃO DE CARATER GERAL 

Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 7), serão apresentados para fins de 

habilitação: 

7.2.3.1. Declaração de cumprimento do disposto no art. 72,  XXXIII, da Constituição Federal, sob as 

penas da lei, firmada pelo licitante, conforme ANEXO VI; 

7.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.4.1 -Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

da licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado; 

7.2.4.2 - Qualificação técnica profissional: 

7.2.4.2.1 ~  Profissional Formado em jornalismo ou relações públicas, devidamente registrado na 

entidade profissional competente, apresentando para tal, diploma de conclusão do curso e carteira da 

entidade competente; 

7.2.4.2.2 - A comprovação do vínculo entre a licitante e o profissional apontado a atender às exigências 

de qualificação técnico-profissional pode ser apresentada por meio de contrato de prestação de 

serviços, vínculo trabalhista ou ainda pertencer ao quadro societário da empresa. 

7.2.5 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 

7.2.5.1. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede da licitante ou 

órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão. 

7.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

7.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

7.4.1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 
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7.5. Os interessados poderão apresentar sua documentação através de cópias autenticadas.' ,  'c'óp'ias 

não autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para autenticação pela 

Comissão do Pregão. Não serão aceitos documentos em forma de "fax". 

7.6. Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela equipe de 

apoio, no ato da abertura do envelope de documentos ou mesmo antes de iniciar a sessão do pregão. 

7.6.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.6.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.6.3.0 Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 

dúvida e julgar necessário. 

7.7. Para uso dos benefícios da Lei Complementar n.9  123/2006, as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão observar o disposto na Clausula 8.17 do presente Edital, caso a documentação 

de regularidade fiscal apresente alguma restrição. 

7.8. Por força 'a LC 147/14, conforme o caso, não ser. exigido da microempresa ou da empresa de 

equeo porte a apresentação de balanço patrimonial do ultimo exercício social, e quanto 

omprovação de regularidade fiscal somente será exigida para fins de contra(ao, e não como 

condição de participação, entretanto deverá a Microempresa e empresa de pequeno porte apresentar 

toda a documentação. 

8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de que trata o item 7.2.2, será 

ssegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

roponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débitQ 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.9. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 7.8. implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

VIII - DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 - Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas proponentes o Pregoeiro 

declarará aberta a sessão do PREGÃO, observando ao que dispõe no subitem 8.1.1, oportunidade em 

que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a 

Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados e serão proclamados pelo pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de 

menor preço e em seguida as propostas até 10% superiores àquela. 
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5' 'A'Ld/ é& 8.1.1 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante apresentara • eciaraçao 

dando ciência de que cumpre plenamente os requisitas de habilitação (Anexo IV E IX), como 

condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 42  da 

Lei n2  10.520/2002. 

8.2 - Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 

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

b) Apresentarem valores excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado; 

b.1) Não comprovando sua viabilidade, serão considerados preços inexeqüíveis e a licitante terá sua 

proposta desclassificado; 

c) Apresentarem valores unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

d) Apresentam proposta alternativa. 

e) Apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante Lei 8666/93, art. 40, VII c/c art 44, 

§2. 

tJ 8.2.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público Lei 

8666/93, art. 40, VII c/c art 45, §2, 15, §4o. 

8.3. Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de menor 

preço e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, pela ordem decrescente 

de classificação, até a proclamação do vencedor. 

8.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 

autores das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

pela ordem decrescente de classificação até a proclamação do vencedor. 

8.5. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas neste Edital. 

8.6. O Pregoeiro abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem lances, a partir 

do autor da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem decrescente, respeitadas as 

regras deste Edital. 

8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquele ofertado 

primeiro. 

8.8. A desistência da proponente em ofertar lances, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará em 

exclusão da disputa do ITEM em questão, restando sua última oferta registrada para fins de 

classificação definitiva. 

8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 
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8.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não siong 

para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço 

ofertado. Com  base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de 

pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

a) O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da 

melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

b) A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 

condições do subitem anterior. 

c)Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 

serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas na alínea "a" do subitem 8.10. 

d) - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.11. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-

se, desde logo, à negociação do preço. 

8.11.1. O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições das alíneas 'a" e "b" do subitem 8.10, ou, na falta desta, com base na classificação de que 

trata o subitem 8.10, com vistas à redução do preço. 

8.13. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.14. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários 

dos produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário. 

8.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 
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8.16 - O Pregoeiro procederá a verificação por meio eletrônico hábil da veracidade das ert'iioé's 

apresentadas. 

8.16.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. 

8.17. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.17.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as 

mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme 

dispõe os termos da LC 123/06. 

8.17.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.17.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

8.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 deste item VIII, examinará a 

oferta subseqüente de menor preço negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 

em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

8-20. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600000.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da lei Complementar 123/2006 e no art. 34 da Lei 11.488/2007, desde que também apresentem, no 

envelope de habilitação declaração firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita 

referido acima além de todos os documentos previstos neste edital 

8.2 1. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM 

8.21.1. No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte de 

algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado, deverá o Pregoeiro adverti-lo(s) por uma única vez, 

alertando-o(s) sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, lançando tudo em ata. 
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8.21.2. Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeiro impor a retirada 

do(s) licitante(s) do certame, recinto, mantendo a proposta para fins de classificação. 

8.21.3. O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.21.1, recusando-se acatar a ordem 

direta do pregoeiro, poderá o mesmo requisitar força policial, podendo ocorrer a prisão em flagrante 

do licitante, nos termos do art. 93, da Lei n2  8.666/93. 

8.22. DA DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

a) Não havendo interposição de recurso, o pregoeiro procederá imediata devolução do envelope de 

habilitação da licitante, cuja proposta seja desclassificada. 

b) Os envelopes pertencentes às licitantes que não restaram vencedoras do certamente, serão 

devolvidos após adjudicação do objeto às licitantes que lograram êxito; 

8.22.1. Os licitantes vencedores poderão ser intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

enviarem nova proposta de preços com a adequação dos valores dos Itens. 

IX - DOS RECURSOS E DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos, nos termos do art. 't, inciso XVII! da Lei 10.520/2002. 

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

aproveitamento. 

9.3. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste edital, poderão 

ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

9.4. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

9.4.1. São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

9.4.1.1. a legitimidade; 

9.4.1.2. o interesse de recorrer; 

9.4.1.3. a existência de ato administrativo decisório; 

9.4.1.4. a tempestividade; 

9.4.1.5. a forma escrita; 
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9.4.1.6. a fundamentação; 

9.4,1.7. o pedido de nova decisão. 

o 

X- DO PROCESSAMENTO DO RECURSO 

10.1. Interposto o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, verificando a presença dos pressupostos de 

admissibilidade, determinará o seu processamento. Desatendido algum dos pressupostos, inadmitirá o 

recurso. 

10.2. Admitindo o recurso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicarão o ato imediatamente aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis. 

10.3. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, que poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou nesse prazo fazê-lo subir à autoridade superior, 

devidamente informado, para decisão, que também será proferida naqueles mesmos prazos. 

10.4. Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Câmara Municipal, aos cuidados do 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. Os recursos protocolados em local diferente do estabelecido neste edital 

serão rejeitados. 

XI- DO RECURSO, E DO PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade 

e Competente. 

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a 

contratação. 

XII- DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 72  da Lei n2  10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara 

Municipal de Capelinha, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e demais penalidades legais, a licitante que: 

12.1.1 - não assinar o contrato no prazo do edital. 

12 12 - apresentar documentação falsa; 
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12.1.3 - deixar de entregaras documentos exigidos para o certame; 

12.1.4 - retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 

12.1.5 - não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei 

8666/93, art. 40, VI c/c art. 43, § 62. 

12.1.6- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

•

13.1 - São obrigações da Adjudicatária, além de outras decorrentes da legislação ou da natureza do 

objeto licitada: 

13.1.1 - executar os serviços em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Edital, na 

sede da Câmara Municipal de CAPELINFIA/MG. 

13.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de 

sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação 

trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos produtos constantes do presente contrato; 

13.1.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à Contratante ou a 

terceiros. 

13.1.4 - manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua 

habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 

13.2 - Os serviços a serem prestados mediante autorização emitida pelo Setor de Compras, onde se 

relatarão, de maneira circunstanciada as condições de execução, conforme Termo contratual a ser 

firmado durante a execução contratual. 

XIV - DA ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1. O Município convocará o(s) adjudicatário(s) para assinarem em 02 (dois) dias úteis o(s) 

respectivo(s) contrato(s), conforme Minuta constante do Anexo VII, que é parte integrante deste 

Edital. 

14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pelo(s) adjudicatário(s), por escrito, desde que ocorram motivos 

determinantes, aceitos pelo Município. 
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14.3. Convocado, na forma dos sub-itens 14.1 e 14.2, o(s) adjudicatário(s) que não compaiecér no 

prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, ficando sujeito às penalidades do 

item XII do edital. 

14.4. Na hipótese do sub-item 14.3, o Município convocará outro adjudicatário, observada a ordem de 

classificação nesta licitação. 

14.5. É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão, sem a anuência da Câmara Municipal. 

XV - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 - 0 pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora até 30 dias após a apresentação das 

respectivas notas fiscais, devidamente atestada pelo setor competente. 

15.2 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

15.3 - O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto da licitação. 

15.4 - As hipóteses excepcionais de realinhamento de preços serão tratadas de acordo com as normas 

específicas e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio ou alea 

extraordinária. 

15.5 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

01001002.112200022.007 - 33903900 - Ficha 33 

XVI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

16.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 

§12, art. 65, Lei n°8.666/93 e §22, inciso II, art. 65, da Lei n° 9648/98. 

16.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o Contrato dentro de 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita pela 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, ocorrerá caducidade do seu direito de vencedora, sujeitando-se 

às penalidades aludidas no capítulo XII deste Pregão. 
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- 	 - 
16.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissoes puramente tormais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

16.5 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital. 

16.6 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o 

resultado da licitação submetido ao Presidente da Câmara para o procedimento de homologação. 

16.7 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em 

aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus 

termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar 

falhas e irregularidades que o viciem. 

16.8 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações 

contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, por 

escrito, por intermédio do Pregoeiro ou através do telefone 033-3516-1799 no horário de 08:00 às 

11:00. 

CAPELINHA/MG, 05 de abril de 2017. 

Jos 
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ANEXO 1 

AO PROCESSO LICITATÓRIO NQ 002/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N2  002/2017 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

S 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA. 

SERVIÇOS VALOR ESTIMADO 

MENSAL 

VALOR TOTAL 08 

MESES 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 5.300,00 42.400,00 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Compreendendo: 

a) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no município; 

b) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 

c) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (reportagens); 

d) Redação e envio de informações regulares (press-releases) ao veículo adequado; 

e) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou entrevistas individuais com 

cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) 	Assessoria de imprensa por meio de diagnóstico das atividades e objetivos dos programas, 

ações e serviços da Câmara Municipal de Capelinha, que inclui: 
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'W /Ã"6/ //. 
a.1. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de comunicaçao, assim 

considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs); 

a.2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a população e/ou segmentos 

específicos sobre programas e ações do Município por meio da elaboração e distribuição de 

pressreleases, informativos, artigos, notas ou outros meios; 

a.3. Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de ações informativas à população de 

assuntos de interesse público e que fortaleçam o pleno exercício da cidadania; 

b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de análise editorial dos principais 

veículos de mídia (veículos de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de 

televisão e rádio, sites e blogs) do País com foco na atuação da Câmara Municipal de Capelinha, 

incluindo ainda: 

b.1. Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na mídia; 

b.2. Realização de "media training"; 

b.3. Consultoria de risco à imagem; 

b.4. Gerenciamento de crises, assim considerado o planejamento e coordenação das ações a serem 

o 

	

	
tomadas nos casos que exigem pronta resposta à mídia (veículos de comunicação, assim considerados 

os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) e à população; 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de comunicação, assim considerados 

os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs), através da captação de informações 

junto às áreas responsáveis e resposta à mídia sobre os programas, ações e serviços da Câmara 

Municipal de Capelinha, através da elaboração e distribuição de press-releases, informativos, artigos, 

notas ou outros meios, incluindo ainda: 

cl. Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, conforme o perfil do 

servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2. Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamento de entrevistas, apoio e 

acompanhamento de representantes da contratante, no contato com a mídia; 
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d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e eventos que envolvam os 

programas, ações e serviços da Câmara Municipal de Capelinha, assegurando o registro perene dos 

conteúdos de imagem e voz, bem como a propriedade e acesso deste acervo pela Câmara Municipal de 

Capelinha; incluindo ainda a correspondente disponibilização destes conteúdos para a mídia (veículos 

de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs), 

pelos meios físicos e/ou eletrônicos, tais como impressos, DVDs e outros, sempre que solicitada tal 

disponibilização, desde que com autorização expressa da contratante ou de gestor a ser indicado pela 

Câmara Municipal de Capelinha, expressamente, para tal finalidade. 

o e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do 'site" da Câmara Municipal de Capelinha; 

O Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento nas redes sociais para a Câmara Municipal;; 

g) Gerenciamento da comunicação interna da Câmara com mural de notícias e ações que 

proporcionem o acesso à informação sobre as realizações da Casa Legislativa. 

1 

3- DA FORMA DA EXECUÇÃO 

3.1. A empresa contratada deverá prestar os serviços nas condições e especificações constantes no 

Edital e nesse Termo de Referência. 

3.2. Os serviços deverão ser efetuados na cidade da sede da Câmara Municipal de CAPELINHA, e em 

locais indicados pela Câmara Municipal, 

3.3. Os serviços serão recebidos e conferidos, por funcionários designados pela CÂMARA MUNICIPAL 

DE CAPELINHA - MG, que rejeitarão se não estiver de acordo com o pedido de fornecimento quanto às 

especificações, quantidades e qualidade. 

3.5. A Contratada ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, os serviços que vierem a ser recusado, 

sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

3.6. A contratada deverá manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 02(dois) dias 

semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da CONTRATANTE, 

prestando os serviços de assessoria "in loco', e ainda comparecer a todas as reuniões plenárias 

ordinárias, extraordinárias e tribuna livre. 

4- JUSTIFICATIVA 

4.1 Considerando que a Câmara Municipal de Capelinha não possui assessor de imprensa em seu 

quadro de pessoal, se faz necessário a contratação de serviços de Assessoria de Imprensa pela 
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necessidade de atender as atividades de comunicação social visando promover uma eïcien e é 

moderna comunicação com os mais diversos públicos, bem como prestar informações relevantes à 

Comunidade. 

5 - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

5.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as 

obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 

5.2. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços prestados; 

5.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

5.4. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Contratante, a inspeção dos serviços, em 

qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

5.5. Participar à fiscalização ou à supervisão do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

5.6 - Prestar os serviços elencados neste Termo de Referencia, de forma satisfatória, nos prazos 

estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente(se for o caso). 

5.7 - A Contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um profissional às 

instalações da Câmara de Capelinha. 

5.8 - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 02(dois) 

dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da CONTRATANTE, 

prestando os serviços de assessoria In loco", e ainda comparecer a todas as reuniões plenárias 

ordinárias, extraordinárias e tribuna livre; ou outro profissional que vier a substituí-lo;. 

5.9 - A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer documento 

apresentado pela Câmara Municipal. 
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5.10 - Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do procedimento'i1'f'Slff 

durante toda a execução do contrato. 

5.11. arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente 

contrato. 

5.12. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6- OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

6.1. Efetuar o pagamento com os critérios definidos no Contrato. 

6.2, Indicar o Fiscal que acompanhará a execução do contrato 

6.3. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos 

encontrados. 

7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias do ano de 2017. 

01001002.112200022.007 - 33903900 - Ficha 33 

8. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições a serem observadas pela Contratada/Detentora encontram-se insertas no 

Edital do Pregão Presencial n2  002/2017 e respectiva minuta de ata de registro de preços. 

JOSE D 
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PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2017 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO N°002/2017 

DADOS DA EMPRESA/SOCIEDADE 

Razão Social: 	  CNPJ: 	  

Endereço: 	  Telefone: 	  

Nome do Signatário (para assinatura do contrato) 	  

Endereço: 

 

Estado Civil :__, CI.: 	.CPP: __, Nacionalidade: 	 

 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

01 
Mês 08 

Prazo de validade da 

Proposta 

60 (sessenta) dias, 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos 

serviços objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e 

seus anexos. 

Observações 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ANEXO II- PROPOSTA COMERCIAL 

- DADOS DO PROPONENTE: 

II - ITEM(S) 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO III- CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Local e data) 

A 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

o Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa 
	

inscrita no CNPJ sob o N2, 	  neste ato representada 

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

atendimento ao disposto no Edital do Pregão 002/2017, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr. 

	  RG 	  como representante qualificado a participar de todos os atos 

relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer lances e apresentar ou 

desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93. 

Atenciosamente, o 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

(Local e data) 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa 

por 	 

   

	 inscrita no CNPJ sob o N2 	  neste ato representada 

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

   

   

atendimento ao disposto no Edital do Pregão 002/2017, que tem como objeto o CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A 

CÃMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA) vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem 

impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. 

Atenciosamente, 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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- 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Pregão Presencial 002/2017 

A empresa 	  inscrita no CNPJ ri2 	 por intermédio do seu 

representante legal, Sr(a). 	  CPF n2 	  Carteira de 

Identidade nQ 	 declara, para fins de participação na Licitação acima, sob 

as penas da lei, que é considerada: 

) Microempresa, conforme inciso 1 do art. 32  da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 32  da Lei Complementar 

123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 49 

do art. 32  da Lei Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de 

eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos 

de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

CAPELINHA-MG, 	 de 	 de 2017. 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 
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ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 72,  XXXIII '6K 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Local e data) 

A 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob o N2  . neste ato representada por 

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

atendimento ao disposto no Edital do Pregão 002/2017 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem 

perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

o Atenciosamente, 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE A CAMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA/MG, E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A 

	

EMPRESA 	 DE CONFORMIDADE COM AS 

CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

•

A Câmara Municipal de Capelinha/MG, com sede na cidade de Capelinha/MG, na Rua José Pimenta 

de Figueiredo, n°05, Bairro: Centro, inscrito no CNPJ: 20.638.201/0001-26, neste ato representado 

pelo Senhor Sr. GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO, casado, Brasileiro, residente e domiciliado em - 

CAPELINHA-MG, portador da CI-MG-1.206.554, CPF:407.274.166-34 a seguir denominada 

CONTRATADA, a empresa 	 situada à 	  CEP: 	 inscrita 

no CNPJ sob o n9 	  e ato representada por seu representante legal 	 , RG- 

N2. 	 edo CPF n° 	 residente e domiciliado à 	 - CEP: 	 

resolvem firmar o presente contrato para fornecimento de produtos, como especificado no seu objeto, 

em conformidade com o Processo Licitatório n2  002/2017, na modalidade Pregão Presencial n2  

0002/2017, sob a regência das Leis Federais nYs 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 

ATENDERA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.-O contratante pagará ao contratado o valor total de R$ 	 

2.2. - O pagamento será realizado em parcelas mensais de R$ 

2.3.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.4 - O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do serviço a ser 

prestado, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato. 

2.5 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 

(cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 
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2.6 - A Câmara Municipal de Capelinha poderá sustar o pagamento a que a contratada tei a'.Treito, 

enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não 

recolhimento de multa aplicada. 

2.7 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade. 

CLÁUSULA TECEIRA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

3.1. - Os serviços serão executados no local da ordem de serviços emitida pelo setor de compras da 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA mediante apresentação de requisição. 

3.3. - O recebimento dos serviços, serão efetuados pelo Presidente da Mesa Diretora pela Secretaria, 

após a verificação da qualidade dos mesmos e conseqüente aceitação, obrigando o licitante vencedor a 

reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação 

em que se verifiquem defeitos ou incorreções. 

3.4. - O Presidente da Mesa Diretora irá para fiscalizar o objeto contratado, observados os artigos 73 a 

76, da Lei Federal n.2  8.666/93. 

3.5. - Na ocorrência de atrasos na execução dos serviços, o CONTRATANTE poderá aplicar as 

penalidades previstas neste contrato. 

CLÁUSULA QUARATA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

o 4.1. - São obrigações das partes: 

- DO CONTRATANTE: 

a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no 

fornecimento do produto. 

b) Expedir atestado de inspeção dos serviços, que servirá de instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido. 

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, 

desde que atendidas as formalidades necessárias; 

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos 

deste contrato; 

II- DA CONTRATADA: 
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a. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter'm 'ià'as 

obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 

b. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços prestados; 

c. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

d. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Contratante, a inspeção dos serviços, em 

qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

e. Participar à fiscalização ou à supervisão do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

f - Prestar os serviços elencados neste Termo de Referencia, de forma satisfatória, nos prazos 

estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente(se for o caso). 

g - A Contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um profissional às instalações 

da Câmara de Capelinha. 

h - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 02(dois) 

dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da CONTRATANTE, 

prestando os serviços de assessoria "in loco", e ainda comparecer a todas as reuniões plenárias 

ordinárias, extraordinárias e tribuna livre; ou outro profissional que vier a substituí-lo;. 

- A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer documento 

apresentado pela Câmara Municipal. 

- Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do procedimento licitatório, 

durante toda a execução do contrato. 

k. arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente 

contrato. 

1. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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Atividades 

Data de Início de Atividades 
22/10/2013 

Código da Atividade Principal 
58.12-3/01 

Código da Atividade 
Secundária 

Ia 

a'o4,'2Qi-! 	 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - Impressão - 	 - / 

Certificado da Condição de Microempreendedor mdi 

Identificação'  

Nome Empresarial 
ANUO DOS SANTOS GOMES 06521548670 

Nome do Empresário 
ADJUO DOS SANTOS GOMES 

Nome Fantasia 
PORTAL ARANAS ASSESSORIA E PUBLICIDADE 

Capital Social 
28.000,00 

N° da Identidade Órgão Emissor 1W Emissor CPF 
MG13669103 / 	SSP 	 MG 	 065.215.486-70 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Inicio da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 	 22/10/2013 

Números de Registro 

CNPLI 	 NIRE 

19.113.366/0001-03 31-8-0401994-6 

1 82.99-7/99 

2 82.30-0/02 
3 8230-0/01 
4 74.20-0/01 
5 90.01-9/06 
6 74.20-0/04 
7 73.19-0/99 
8 58.19-1/00 
9 77.39-0/03 
10 73.19-0/03 

11 59.12-0199' 

12 47.61-0/02 

Descrição da Atividade Principal 
Edição de jornais diários 

Descrição da Atividade Secundária 

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 
anteriormente 
Casas de festas e eventos 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
Atividades de sonorização e de iluminação 
Filmagem de festas e eventos 
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
Marketing direto 
Atividades de pós-produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão 
não especificadas anteriormente 
Comércio varejista de jornais e revistas 

Endereço Comercial 

CEP 	 Logradouro 	 Número 
39680-000 	RUA DR HERMEUNDO 272 

Complemento Bairro 
CASA 	 CENTRO 

Município 1W 
CAPEUNHA MG 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório  - declaração prestada no 
momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor 
Individual. A sua aceitação esta condicionada á verificação de sua autenlicidade na Internet, no endereço 
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Certificado daCondicaodeMicroernpreendsor Individual. impressão 	 - 
ffL//vAv.porta Id oe mpre e nd ad Ir. g ov.br/ 
eflificado emitido com base na Resolução n° 16. de 17 de dezembro de 2009 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simpliticaç0 d0 

sPgistro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

-Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional) informe os 
endereço eletrônico 	  

-a,  
1;. 

Número do Recibo: 	ME06451993 

Número do Identificador: 19113355000103 

Data de Emissão: 

18/04/2017 

íi9.11 3.366/0001 -ou 
ADIUO DOS SANTOS COMES 06521548610 

R. Doutor Hemielindo, 272 
Centro CEP. 39680-000 

L_CAPELINHA. MGJ 
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[T9.113.366/0001-031  

ADILIO DOS SANTOS COMES 06521548670 

R. Doutor Hermelindo, 272 
Centro• CEP 39680-000 

LCAPELINHA. MGJ 

CNPJ N°19.113.366/0001-03 

CPÊ N°065.215.486-70 

ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Capelinha, 21 de abril de 2017. 

À 
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa ADILIO DOS SANTOS GOMES, inscrita no CNPJ sob o n.° 19.113.366/0001-03, 
com sede à Rua Dr. Hermelindo, no 272, Centro, Capelinha/MG, neste ato representado 
pelo Sr. Adilio dos Santos Gomes, RG. NO  MG-13.481.324, CPF no 065.215.486-70, 
Brasileiro, Casado, Empresário, residente a Rua Dr. Hermelindo, n° 272 A, centro-
Capelinha/MG, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 002/2017, como 
representante qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, 
inclusive com poderes expressos para ofereceç lances e apresesar ou desistir da 
interposição de recursos, nos termos do artigo íg9da Lei NO  8666/9 

Capelinha, 21 de Abril de 2017. 

ADILIO DOS SANTO 



CNPJ N°19.113.366/0001-03 

ADILIO DOS SANTOS COM 

Capelinha/MG 18 de Abril de 2017. 

ADILIO DOS SANTOS Gt1 '  

ANEXO VIII - RECIBO 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 

RAZÃO SOCIAL: ADILIO DOS SANTOS COMES 
CNPJ N°: 19.113.366/0001-03 
ENDEREÇO: RUA DR. RERMELINDO, 272 - CENTRO. 
CIDADE: CAPELINHA/MG 
TELEFONE: 
PESSOA PARA CONTATO: ADILIO 

Recebemos, nesta data, có, • o i 	um-  to convocatória da licitação acima identificada. 

Senhor licitante, 

719-113.36610001  -631 
ADUO DOS SANTOS COMES 06521548670. 

R. Doutor Hermelindo, 272 
Centro - CER 39680-000 

LCAPELINHA - MGJ 
Visando comunicação futura entre a CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA e a licitante, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação da CAMARA 
MUNICIPAL DE CAPELINHA-MG, por meio do fax: (33)3516-1799 e trazer o original no dia da abertura 
do certame que deverá ser apresentado ao Pregoeiro, juntamente com o seu credenciamento. 

A não remessa do recibo exime o Setor de licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA - 
MC, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

CNPJ N°19.113.366/0001-03 

CPF N°065.215.486-70 
íT9. 4 	71  11.366I0001 -oh 

AC12 UOS 3ANTÜS COMES Ü52 

R. Doutor Hermelindo, 22 
Centro- CEP 39680-QU 

LCAPELINHA- 
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Capelinha, 21 de Abril de 2017. 

ANEXO II— PROPOSTA COMERCIAL 

- DADOS DO PROPONENTE: 

PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO N° 002/2017 

DADOS DA EMPRESNSOCIEDADE 

Razão Social: ADILIO DOS SANTOS GOMES 06521548670  CNPJ:19.1 13.366/0001-03 
Endereço: Rua Dr. Hermelindo, 272— Centro - Capelinha/MG Telefone: (33)991713845 
Nome do Signatário: ADILIO DOS SANTOS GOMES  
Endereço: Rua Dr. Hermelindo n° 272 - Centro - Capelinha/MG,  
Estado Civil: Casado 	C.I: MG-13.481.324 	CPF: 065.215.486-70  
Nacionalidade: Brasileiro.  

o 

II - ITEM (5) 
ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 Mês 08 ASSESSORIA DE IMPRENSA R$ 4.98000 R$ 39.840,00 

Prazo de validade da 
Proposta 

60 (sessenta ) dias. 

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, frete até destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a 
prestação dos serviços objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as 
normas deste edital e seus anexos. 

Observações 
Conforme especificações constantes no ANEXO 1. 
PROCESSO LICITATÓRIO N°002/2017 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 

ADILIO DOS SANTOS "C ES 

CNPJ N°19.113.36610001-03 

CPF N°065.215.486-70 

r_19.11 3.366/0001 -ou 

ADUO DOS SANTOS GOMES 06521548610 

R. Doutor Hermellndo1 272 
Centro CER 39680-000 

LCAnUNHA- MG ..J 



 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

AO PROCESSO LICITATÓRIO NUM. 002/2017 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NUM. 002/2017 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

. 	1— DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 

SERVIÇOS VALOR MENSAL VALOR TOTAL 08 MESES 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 4.980,00 39.840,00 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Compreendendo: 

A) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no município 
B) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 
C) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (Reportagem) 

0) Redação e envio de informações regulares (Press-Releases) ao veículo 
adequado; 

E) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou entrevistas 
individuais com cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) Assessoria de imprensa por meio de diagnostico das atividades e objetivos dos 

programas, ações e serviços da Câmara Municipal de Capelinha, que inclui: 
a.1. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de 

comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e 
rádio, sites e blogs); 

a.2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a 

população e /ou segmentos específicos sobre programas e ações do município 



por meio da elaboração e distribuição de press-releases, informativos, arti 

notas e outros meios; 

a.3 Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de açõe1  

informativas à população de assuntos de interesse público e que fortale- - 

pleno exercício da cidadania; 

b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de análise 

editorial dos principais veículos de mídia (veículos de comunicação, assim 

considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) 

do país com foco na atuação da Câmara Municipal de Capelinha, incluindo 

ainda: 

b.1 Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na mídia; 

b.2 realização de "media training"; 

b.3 Consultoria de risco à imagem; 

b.4 Gerenciamento de crises, assim considerando o planejamento e 

coordenação das ações a serem tomadas nos casos que exigem pronta resposta 

à mídia (veículos de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, 

emissoras de televisão, rádio, sites e blogs); 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de comunicação, 

assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio, sites e 

blogs), através da captação de informações junto às áreas responsáveis e 

resposta à mídia sobre os programas, ações e serviços da câmara Municipal de 

Capelinha, através da elaboração e distribuição de press-releases, informativos, 

artigos, notas ou outros meios incluindo ainda: 

ci Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, 

conforme o perfil do servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2 Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamento de 

entrevistas, apoio e acompanhamento de representantes da contratante, no 

contato com a mídia; 

d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e eventos que 

envolvam os programas, ações e serviços da câmara municipal de Capelinha, 

assegurando o registro perene dos conteúdos de imagem e voz, bem como a 

propriedade e-acesso deste acervo pela câmara Municipal de Capelinha; 

incluindo ainda a correspondente disponibilização destes conteúdos para a 

mídia (veículos de Comunicação, assim considerados os jornais, revistas, 

emissoras de televisão, rádio, sites e Blogs), pelos meios físicos e /ou 

eletrônicos, tais como impressos, DVDs e outros, sempre que solicitada tal 

disponibilização, desde que com autorização expressa da contratante ou de 

gestor a ser indicado pela câmara Municipal de Capelinha, expressamente, para 

tal finalidade. 

e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do "site" da Câmara 

Municipal de Capelinha; 

f) Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento nas redes sociais para 

a câmara municipal; 



g) Gerenciamento da Comunicação interna da câmara com mural de notícias e 

ações que proporcionem o acesso a informação sobre as realizações da cas.-
1 ~CIA 

j-..\ 

legislativa. 

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. A Empresa Contratada deverá prestar os serviços nas condições e especificd 

constantes no edital e nesse termo de referência. 

3.2. Os serviços deverão ser efetuados na cidade da sede da câmara Municipal de 

Capelinha, e em tocais indicados pela Câmara Municipal. 

3.3. Os serviços serão recebidos e conferidos, por funcionários designados pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA - MG, que rejeitarão se não estiver de acordo 

com o pedido de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

3.5. A contratada deverá manter o profissional na câmara, pelo período mínimo de 02 

(dois) dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da 

CONTRATANTE prestando os serviços de assessoria "in Loco", e ainda comparecer a 

todas as reuniões plenárias, ordinárias, extraordinárias e tribuna livre. 

4—JUSTIFICATIVA 

4.1. Considerando que a Câmara Municipal de Capelinha não possui assessor de 

imprensa em seu quadro pessoal, se faz necessário a contratação de serviços de 

Assessoria de Imprensa pela necessidade de atender as atividades de Comunicação 

Social visando promover uma eficiente e moderna comunicação com os mais diversos 

públicos, bem como prestar informações relevantes à Comunidade. 

5OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter em dia as obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 

5.2. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços 
prestados; 

5.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total 

ou em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da -execução -ou de materiais empregados, independentemente das 
penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

5.4. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo contratante, a inspeção dos 
serviços, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos 
solicitados; 

5.5. Participar à fiscalização ou à supervisão do contratante a ocorrência de qualquer 

fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em 

parte, de acordo com o cronograma, indicante as medidas para corrigir a situação; 
5.6. - Prestar os serviços elencados neste termo de referência, de forma satisfatória, 

nos prazos estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente (se for o caso). 
5.7 -A contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um 
profissional às instalações da Câmara de Capelinha. 
5.8 - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na câmara, pelo período 

mínimo de 02 (dois) dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, 

prestando os serviços de assessoria "In loco", e ainda comparecer a todas as reuniões 
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plenárias ordinárias, extraordinárias e tribuna livre; ou outro profissional que vier a 

substitui-lo; 

5.9 - A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer 

documento apresentado pela câmara Municipal. 

5.10 - Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do 

procedimento licitatório durante toda a execução do contrato. 

5.11. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes 
do presente contrato. 

5.12. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 

licitação; 

6— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Efetuara pagamento com os critérios definidos no contrato. 

6.2. Indicar o fiscal que acompanhará a execução do contrato; 

Notificar a contratada/detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou 

defeitos encontrados. 

7— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correão por conta das dotações orçamentárias do ano de 2017. 

01001002.112200022.007-33903900 - Ficha 33 

08. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições a serem observadas pela contratada/detentora encontram-se 

insertas no edital do pregão presencial n2  002/2017 e respectiva minuta de ata de 

registro de preços. 

Capelinha, 24 de Abril de 2017. 

ADILIO DOS SANTOS GO 

CNPJ N2  19.113.366/0001-03 

CPF NQ 065.215.486-70 

íT9.113.366/0001-O51 

AD1I0 DOS SANTOS COMES 06521548670 

R. Doutor Hermelindo, 272 
Centro- CEP: 39680-000 

LCAPELINHA- MGJ 
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CONTRATO N2 	/2017 

Este documento é parte integrante do Contrato n2 	/2017, celebrada entre CÁ 

MUNICIPAL DE CAPELINHA, e a empresa ADILIO DOS SANTOS GOMES, conforme ITEM 

apresentado no quadro abaixo, em face da realização do Pregão Presencial N2  002/2017. 

1— DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA. 

ITEM UNID QUANT DESCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL 

01 01 08 ASSESSORIA DE IMPRENSA R$ 39.840,00 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Compreendendo: 

A) Contato com os principais veículos de comunicação existentes no município 

B) Programa regular de relacionamento e informação a comunidade; 

C) Sugestão de pautas e desenvolvimento de matérias (Reportagem) 

D) Redação e envio de informações regulares (Press-Releases) ao veículo adequado; 

E) Planejamento e acompanhamento de coletivas de imprensa ou entrevistas 

individuais com cada vereador. 

Detalhamento dos serviços: 

a) Assessoria de imprensa por meio de diagnostico das atividades e objetivos dos 

programas, ações e serviços da Câmara Municipal de Capelinha, que inclui: 

a.1. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia (veículos de comunicação, 

assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs); 

a.2. Identificação, produção e divulgação de pautas visando informar a população e 

/ou segmentos específicos sobre programas e ações do município por meio da 

elaboração e distribuição de press-releases, informativos, artigos, notas e outros 

meios; 

a.3 Criação e atualização de mailing local e regional; propositura de ações 

informativas à população de assuntos de interesse público e que fortaleçam o pleno 

exercício da cidadania; 

q1 



b) Assessoramento nos serviços de assessoria de imagem por meio de análise editorial 

dos principais veículos de mídia (veículos de comunicação, assim considerados os 

jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e blogs) do país comfy(flt S 
atuação da Câmara Municipal de Capelinha, incluindo ainda: 	 - 

b.1 Auditoria de imagem por meio de monitoramento de exposição na 

b.2 realização de "media training"; 

b.3 Consultoria de risco à imagem; 

b.4 Gerenciamento de crises, assim considerando o planejamento e coordenação das 

ações a serem tomadas nos casos que exigem pronta resposta à mídia (veículos de 

comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio, 

sites e blogs); 

c) Apoio no atendimento diário às demandas da mídia (veículos de comunicação, assim 

considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio, sites e blogs), através 

da captação de informações junto às áreas responsáveis e resposta à mídia sobre os 

programas, ações e serviços da câmara Municipal de Capelinha, através da 

elaboração e distribuição de press-releases, informativos, artigos, notas ou outros 

meios incluindo ainda: 

cl Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas, conforme 

o perfil do servidor, o tema em pauta e seu enfoque estratégico; 

c.2 Assessoria, orientação, convocação da imprensa, agendamento de entrevistas, 

apoio e acompanhamento de representantes da contratante, no contato com a 

mídia; 

d) Cobertura fotográfica e jornalística das reportagens, entrevistas e eventos que 

envolvam os programas, ações e serviços da câmara municipal de Capelinha, 

assegurando o registro perene dos conteúdos de imagem e voz, bem como a 

propriedade e acesso deste acervo pela câmara Municipal de Capelinha; incluindo 

ainda a correspondente disponibilização destes conteúdos para a mídia (veículos de 

Comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio, 

sites e Blogs), pelos meios físicos e /ou eletrônicos, tais como impressos, DVD5 e 

outros, sempre que solicitada tal disponibilização, desde que com autorização 

expressa da contratante ou de gestor a ser indicado pela câmara Municipal de 

Capelinha, expressamente, para tal finalidade. 

e) Publicação e apoio ao gerenciamento do conteúdo do "site" da Câmara Municipal de 

Capelinha; 

f) Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento nas redes sociais para a 

câmara municipal; 

g) Gerenciamento da Comunicação interna da câmara com mural de notícias e ações 

que proporcionem o acesso a informação sobre as realizações da casa legislativa. 1 
di 



3. DA FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. A Empresa Contratada deverá prestar os serviços nas condições e especifica 

constantes no edital e nesse termo de referência. 

3.2. Os serviços deverão ser efetuados na cidade da sede da câmara Municipal de 

e em locais indicados pela Câmara Municipal. 

3.3. Os serviços serão recebidos e conferidos, por funcionários designados pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAPELINHA— MG, que rejeitarão senão estiver de acordo como pedido de 

fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

3.5. A contratada deverá manter o profissional na câmara, pelo período mínimo de 02 (dois) 

dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências da 
CONTRATANTE prestando os serviços de assessoria "in Loco", e ainda comparecer a todas as 

reuniões plenárias, ordinárias, extraordinárias e tribuna livre. 

4—JUSTIFICATIVA 

4.1. Considerando que a Câmara Municipal de Capelinha não possui assessor de imprensa 

em seu quadro pessoal, se faz necessário a contratação de serviços de Assessoria de 

Imprensa pela necessidade de atender as atividades de Comunicação Social visando 

promover uma eficiente e moderna comunicação com os mais diversos públicos, bem como 

prestar informações relevantes à Comunidade. 

5OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter 

em dia as obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 

5.2. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços 

prestados; 

5.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou 

em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 

aplicáveis ou cabíveis,- abíveis; 

5.4. 5.4. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo contratante, a inspeção dos serviços, 

em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

5.5. Participar à fiscalização ou à supervisão do contratante a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de 

acordo com o cronograma, indicante as medidas para corrigir a situação; 

5.6. - Prestar os serviços elencados neste termo de referência, de forma satisfatória, nos 

prazos estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente (se for o caso). 

5.7—A contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um profissional 

às instalações da Câmara de Capelinha. 
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5.8 - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na câmara, pelo período mínimo de 

02 (dois) dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, prestando os 

de assessoria In loco", e ainda comparecer a todas as reuniões plenárias ordinár 

extraordinárias e tribuna livre; ou outro profissional que vier a substituí-Io; 

5.9 -A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualqu 

documento apresentado pela câmara Municipal. 

5.10 - Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do procedimento 

licitatório durante toda a execução do contrato. 

5.11. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do 

presente contrato 

5.12. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 

licitação; 

6—OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Efetuar o pagamento com os critérios definidos no contrato. 

6.2. Indicar o fiscal que acompanhará a execução do contrato; 

Notificar a contratada/detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou 

defeitos encontrados. 

7— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correão por conta das dotações orçamentárias do ano de 2011. 

01001002.112200022.007-33903900 - Ficha 33 

08. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

As demais condições a serem observadas pela contratada/detentora encontram-se insertas 
no edital do pregão presencial n2  002/2017 e respectiva minuta de ata de registro de preço 

Capelinha, 24 de Abril de 2017. 

ADulO DOS SANTOS GOM 5 

CNPJ N2  19.113.366/0001-03 

CPU N2  065.215.486-70 

í '19.11 3.36610001-0-3-1 

AO!LIÜ DOS SAVOS OÜMES 06521548670 

R. Doutor Hermelindo, 272 
Centro CEP: 3960-000 

LCAPELINHA - MGJ 
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A/C DO PREGOEIRO JOSÉ DAILSON CORDEIRO 

MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 

ENVELOPE 1: PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/ 017 

DATA. 24/02/2017 t-  ÀS O 



A/C DO PREGOEIRO JOSÉ DAILSON CORDEIRO 

MULTIDEIÃS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 
ENVELOPE 1: PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 
DATA: 24/02/2017 - ÀS 08:30 HORAS 



ACONTECE 
"Mtfsw EMA U1WO.DVAU 

mutt!deias 

tM 	a is ISI*4421 C. .MJ$*eØ(MI$C.MIctnSt • O omsIaconIntnht ( 

M~144~~ lia 'iSiro soNuI4lt* • CEP *W40 • 

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 

- DADOS DO PROPONENTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0002/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 

CNPJ: 14.949.607/0001-27 

ENDEREÇO: AV. BOUGANVILLE, 383 - BAIRRO BOUGANVILLE 
CEP: 39.680-000 - CAPELINHA - MG 

TELEFONE: (33)3516-2409 

NOME DO SIGNATÁRIO (PARA ASSINATURA DO CONTRATO): 

REGIANE MARQUES SAMPAIO 
ENDEREÇO: AV, BOUGANVILLE, 383- BAIRRO BOUGANVILLE 

CEP: 39.680-000 - CAPELINHA - MG 

ESTADO CIVIL: CASADA - CI: M-5.686.823 

CPF: 001.217.636-25- NACIONALIDADE: BRASILEIRA 

II - ITEM 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO 

01 	MÊS 08 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

VALOR MENSAL 

R$ 2.600,00 

VALOR TOTAL 

R$ 20S0b0,00 
ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 

ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL 

DE CAPELINHA 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 

a prestação do serviço objeto da licitação e que estou de acordo com todas as normas 

deste edital e seus anexos. 

•ro. • 
Regi. ne M.rquesSampaio 

CPF: 001.217.636-25 

r.r 

 

 



A/C DO PREGOEIRO JOSÉ DAILSON CORDEIRO 

MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 
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A/C DO PREGOEIRO JOSÉ DAILSON CORDEIRO 

MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 
ENVELOPE 2: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N ° 002/2017 
DATA: 24/02/2017 - ÀS 08:30 HORAS 
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31209423302 

Código da Natuceca 
jurídica 

2062 

N- de Matricuxa do Agente 
Auxiliar do Comércio 15/660,269. 

III!! 

1 - REQUERIMENTO 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

NOME, 	 MULTICEIAS COMLSNICACAO E MARI(ETINO tWA -ME 

MINAS GERAIS 

Ida EmpTeSa  

requer a VS- o deferimento do seguinte ato: 

N° DE CÓDiGO 	CÓDtGO 	

doC 	

MÁ pr. 
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12 - ,ALTERACAO 
2211 1 ALTERACAC DE ENOERECO DENTRO DO MESMO 

MUNICIPIO 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

03 1 ALTERACAO DE 50010/ADMINISTRADOR 

RFB 
C] P 	P 

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar 

CAPELINHA 	 Nome: 

do Comércio: 

Local 	 AssInatura:qioA_ui  
Con* 	a Telefone de Contato: 

7 AgostO 2015 
Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

O DE cisÃo SINGULAR 	 DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Enipresarlat(als) tgual(ats) ou semelhante(s): 

SIM 	 O SIM Processo em 

À decisão 
Ordem 

/ é 

Data 

NÃO 	// 	
O NÃO _j_j_ Responsavel 

Dela 	 Responsável 	 Cata 	 Responsável 

DECI: "1 	1NC,ULAR 	 ?,Exigência 
I'-irr.sso em exigência. (Vide despacho em tolha anexe) 

Prucesso detendo. Publique-se e arquIve-se.
,rexic 

P'ncesso indeferido. Publique-se. 

3' Exigência 	4' Exigência 

El 

221  

5' Exigência 

ev '11Q 

Data 

OEC 	JLL3lADA 	 r Exlgancia 

O uLrsSso cu,  erlgencia. ('Me despacho em tolha anexa) 

£2 ti-'cucesso ceterido. Publique-se e arquive-se. 	 - 

O F,accsso indetendo. Publique-se. 
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Junta Junta Comercial do Estado de ~s Gerais 	1 
Certifico registro sob o n° 5559767 em 28/09/2j15 da Empresa MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARttETINO LIDA -ME, Nire 31209423302 
protocolo 156602695- 23109/2015. Autenticação: CD93B7C62F2F9BC66546ES671369A07B09Pm0B. Marinely de Paula Borntim - Secre%ária-Gr 
Para validar este documento, acesso www.3ucemg.mg.gov.br  e informo n'do protocolo 151a00.269-5 e o código de segurança I8Nx Esta cópia 1 
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QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL \ 
MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - MR 
CNPJ: 14.949.607/0001-27 	 NIRE 312094233Ót_./ 

Pelo presente instrumento particular de constituição, JULIANA COBRI DE MORAIS, 
brasileira, natural de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, solteira, Empresária, nascida 
aos 23/03fl985, portadora da CI n°. friO - 16.107.292 SSP/MG e do CPF n°. 086.769236-71. 
residente e domiciliada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.680.000, na 
Travessa Londrina n°. 373, bairro Vila Operária, e REGIANE MARQUES SAMPAIO, brasileira, 
natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, casada sob o regime de Comunhão Parcial de 
Bens, Empresária, nascida aos 09/05/1974, portadora da CI n°. MO —5.686.823 SSP/MO e do CPF 
o°. 001.217.636-25, residente e domiciliada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 
39.680.000, na Rua Maria Moreira Andrade n°. 37, bairro Acácias, únicos sócios da sociedade 
empresária limitada denominada MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - 
ME, com sede na Rua Capitão Clementino n°. 103, sala 103, 2°. Andar, bairro Centro, na cidade de 
Capelinha, Estado de Minas Gerais, Cep: 39.680.000, devidamente registrada na SUCEMC sob o 
n°. 3120942330-2 em 26/01/2012 e alterações n°. 4966388 em 30/11/2012, 5183304 em 20/11/2013 
e 5363031 em 28/08/2014, resolvem de comum acordo na melhor forma de direito alterar o referido 
contrato social, como segue: 

CLÁUSULA 1'. O endereço da sociedade que era na Rua Capitão Clementino n°. 103, sala 103, 
2°., centro, na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, Cep. 39.680.000, passa para a Avenida 
Rouganvilie n°. 383, bairro das Bouganville, na mesma cidade de Capelinha, Estado de Minas 
Gerais, Cep: 39.680.000. 

CLÁUSULA 2. Neste ato demite-se da sociedade a sócia JULIANA GOBRI DE MORAIS, 
cedendo e transferindo as suas 15,000 (quinze mil) quotas, no valor de RS 15.000,00 (quinze mil 
reais) a sócia entrante MARIA LUCIA SAMPAIO, brasileira, solteira, empresária, portadora da 
CI n°. M - 2.896.123 SSP/MG e do CPF n°. 337.530.326-20, nascida aos 08/06/1956, residente e 
domiciliada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Moreira de Andrade no. 
528, bairro das Acácias, dando o cedente ao cessionário, amplo, geral pleno e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA 3* — O Capital Social permanece inalterado em valor, tanto na quantidade de cotas 
quanto no valor de cada cota, distribuído entre os sócios em: 

MARIA LÚCIA SAMPAIO 
REGIANE MARQUES SAMPAIO 

Totalizando 

15.000 quotas no valor de R$ 	15.000,00 
15.000 Quotas no valor de 14$ 	15.000,00 

30.000 quotasno valor de 	14$ 	30.000,00 

CLÁUSULA 4. — A sociedade que era administrada por ambos os sécios, passa a ser administrada 
somente por RECIANE MARQUES SAMPAIO, com poderes e atribuições de representação 
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

CLÁUSULA 5'. - A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA A.TUSTADACONSOLIDA-SE 
CONTRATO SOCIAL CONFORME O NOVO CÓDIGO CIVIL, cYÓ1W A 
REDAÇÃO. 

ÁUDULA 1'. - DA DENOMINAÇÃO 
IIZ 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°5589767cm 2810912015 da Empresa MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -ME, Nire 312094233020 
protocolo 156602695 - 28109/2015. Autenticação: CD9387C82F2F96C55548E5671 369A07809A08. Marinety de Paula Bomtini . secretária-Geral. 
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autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2017 por Marinely de Paula Somfjm - Secretaria-Geral. 
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A sociedade gira sob o nome empresarial MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA - ME e terá como nome de fantasia MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MÀRKETING. 

CLÁUSULA 2'. - DA SEDE 

A sociedade tem a sua sede e domicílio na Avenida Bouganvilie n°. 383, bairro Bouganville, na 
cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.680.000. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade poderá abrir e fechar filiais, agências ou sucursais em 
qualquer parte do país ou do exterior, mediante alteração contratua' assinada por todos os sécios. 

CLÁUSULA V. - DO OBJETO SOCIAL 

O objetivo da sociedade é a exploração, por conta própria, do ramo de EDIÇÃO DE JORNAIS, 
DE REVISTAS, AGENCIAS DE NOTICIAS E OUTRAS ATIVIDADES DE 
INFORMAÇÃO. 

CLÁUSULA 4'. - DO CAPITAL SOCIAL, DA QUOTA E DE CADA sócio E DO 
MODO DE REALIZÁ-LA. 

O capital social é de RS 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma e subscritas em: 

MARIA LÚCIA SAMPAIO 15.000 quotas no valor de R$ 15.000,00 

REGIANE MARQUES SAMPAIO 15.000 quotas no valor de 11$ 15.000,00 

Totalizando 30.000 quotasno valor de R$ 30.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO - As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente. 

CLÁUSULA 5'. - DA RESPONSABILIDADE DOS sõcros 

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralizaço do capital social. 

CLÁUSULA 6'. - DO PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade iniciou suas atividades em 17/01/2012 e seu prazo de duração será por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA 7'. - DA INDIVISIBILIDADE E DA CESSÃO DAS QUOTAS 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderio ser cedidas ou transferidas a terceiros sem  
expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que 
possuem, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração con)%ual pertinente. 

LÁIJSULA 8'.- DA ADMINISTRAÇÃO 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
jCertifico registro sob o no  5589161 em 28(09(2015 da Empre MtJLTIOEIAS COMLIN(CACAO E MARKETING LTOA -ME, Nire 3120942330: 

rJcr protocolo 156602695 .28/09/2015. Autenticaçáo C0936?C6. 2F98C56548E667 1 369A07809A08. Marinely de Pauta Bomtim. Secretária-Co 
Para validar este documento, atasse www.jucerng.mg.gOv.br  e informe n° do protocolo 151660.269-5 e o código de segurança 18Nx Esta cópia 
autenticada digitalmente e assinada em 20/0412011 por Marinety de Pauta Bomfim .- Secretária-Geral. 
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A administração da sociedade será exercida pela sécia REGIANE MARQUES SAMPAIO, que se 
incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e 
extraj udicial mente, perante terceiros, quaisquer repartição e órgãos públicos, federais, estaduais ou 
municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades para-estatais. 

CLÁUSULA 9'.- DO USO DO NOME EMPRESARIAL 

O USO do nome empresarial será feito pelo sócio-administrador exclusivamente para os negócios da 
proporia sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir 
obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA io' - DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade poderá ser exercida por administrador não pertencente ao quadro 
societário e a aprovação de sua designação obedecerá ao disposto na art. 1.061 do CC. 

CLÁUSULA 11'— DA RETIRADA PRO LABORE 

Os sécios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pra labore, em valor a 
ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 12'-  DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO ADMINISTRADOR 

O encerramento de cada exercício social dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo o levantamento do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico do exercício. 

CLÁUSULA 13' - DA TOMADA DE CONTAS DO ADMINISTRADOR 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sécios se reunirão para deliberar 
sobre as contas apresentadas pelo administrador. 

PARÁGRAFO ÚNico - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o balanço 
patrimonial e o balanço de resultado econômico do exercício devem ser postos, por escrito, e com a 
prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA 14 - DA PARTICIPAÇÃO DOS SÕCIOS NOS LUCROS E PERDAS 

Os lucros ou prejuízos apurados no encerramento do exercício, conforme disposto na cláusiI 
anterior, serão distribuídos ou suportados pelos sécios, na proporção de suas quotas de capital. 

CLÁUSULA 15'— DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE sócio 

No caso de falecimento ou de interdição de qualquer dos sócios a sociedade conti 'ará suas 
atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou 
dos sécios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com basc na situação 

1 

qu.icïa 	de flo 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°5589767 em 26/09/2015 da Empresa MULT DELAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA .ME Nire 31209423302 
protocolo 156602695- 28/09/2015, Autenticação: CD9397C82F2F98C.,6546E8671369A1D7809A08. Marinely de Paula Bomfim . Secretária-Gera 
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autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2017 por Marinely de Paula 8omfim - Secretária-Geral. 
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patrimonial da sociedade à data da resolução, verificado em balanço especialmeniTantado e 
pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vendendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) 
dias da data do balanço especial. 

CLÁUSULA 16'— DA SAIDA DE SÓCIO 

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com 
antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na mesma forma que 
estabelece a cláusula anterior deste instrumento. 

CLÁUSULA 17'— DA EXCLUSÃO DE sócio POR JUSTA CAUSA 

Por decisão dos sócios que representam a maioria do capital social, poderá haver a exclusão por 
justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil, de sócio que, pela prática de ato de inegável 
gravidade, coloque em risco a continuidade da empresa. 

CLÁUSULA 18'— DA DECLARAÇÃO DE DESIM.PEDIMENTO DO ADMINISTRADOR 

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA 19'— DA REGÊNCIA SUPLETIVA 

A sociedade reger-se-á supletivamente, nas dúvidas ou omissões deste contrato, pelas normas da 
sociedade anônima. 

CLÁUSULA 20' - DA ELEIÇÃO DO FORO JUDICIAL 

Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação findada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer outro, por muito especial que seja. 	- 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em 03 (três) vias de igual teor. 

Cppelinha (MO), 04 de agosto de 2015. 

jL'xrni mr di ,t(atoLí 
1JLIANA GOSBI DE MOUAIS 

CPF: 086.769236-71 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Capelinha, 24 de abril de 2017 

Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro José Dailson Cordeiro 
Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 
DE CAPELINHA/MG, neste ato representada por REGIANE MARQUES SAMPAIO, 

.brasileira, casada, sócia-administrativa, RG M-5.686.823, em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão 002/2017 vem perante V. Sa. Credenciar o Sr. JOÃO 

IVANDRO SAMPAIO, RG M-4.567.632, como representante qualificado a participar 
de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para 
oferecer lances e apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109 da Lei N 8666/93. 

tenciosamente, 

Regiane Marques Sampaio 

CPF: 001.217.636-25 
o toro o 

•
ruo  > 3 ias tJbJfl Es- 

tátelït*ta, 2O/J 7 %44& - 

R$4,5 





Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA -ME 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Último Arquivamento: 28/09/2015 

Ato 	002 - ALTERACAO 

Número: 5589767 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Geral 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 	 / 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta'6oa9aI e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividad 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

3120942330-2 14.949.607/0001-27 26/01/2012 17)01/2012 

Endereço Completo: 

AVENIDA BOUGANVILLE 383 - BAIRRO BOUGANVILLE CEP 39660-000 - CAPELINI-1A/MG 

Objeto Social: 

EDICAO DE JORNAIS, DE REVISTAS, AGENCIAS DE NOTICIAS E OUTRAS ATIVIDADES DE INFORMACAO, 

Capital Social: 	R$ 30000,00 

TRINTA MIL REAIS 

Capital Integralizado: R$ 30000,00 

TRINTA MIL REAIS 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE 	Nome 

337.530.326-20 MARIA LUCIA SAMPAIO 

001217.636-25 REGIANE MARQUES SAMPAIO 

Status: xxxxxxx 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar ' 

n°123/06) 

Térm, Mandato Participação 

xxxxxxx 	R$ 15.000,00 

xxxxxxx 	RS 15.000,00 

Situação: ATIVA 

Prazo de Duração 

DETERMINADO 

Função 

SOCIO 

SÕCIO(ADM 1141 STRADO 

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 20 de Abril de 2017 16:25 

iii' 
Y DE PAULA(oMPM 

RETÁRIA GE 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Miná 
autenticidade desta certidão, acesse o sue da JUCEMG (www.ucenig.nig.gov.bre dique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n°  Cl 700009407006 visualize a certidão) 

e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 



ACONTECE 
JOt4L15MO F4Á UM NM 7€MO NO VME 

mui t! deias 

(») 391$4400 2 (Z3 $118-4421 ~ . a tøn4ateJøtnhtncatMs0ml• t jomeioconsntvns £3 sc.boflconUo 

Av. flcu$$UVÍIS, ai • øaum ScigiiMtIs • CEP *1S0400 • 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0002/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ARTIGO 40  DA LEI N° 
• 10.520/2002 

A empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHA/MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão n° 0002/2017, DECLARA expressamente que: 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 
neste edital. 

Capelinha, 24 de abril de 2017 

R - :iane M.rques Sampaio 

CPF: 001.217.636-25 
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ANEXO V -MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
1? 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0002/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 	
1 

A empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHWMG, por intermédio da sua representante legal, REGIANE MARQUES 

SAMPAIO, CPF N. 001.217.636-25, Carteira de Identidade M-5.686.823, declara, 

para fins de participação na licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada: 

(X) Microempresa, conforme inciso 1 do artigo 32  da Lei Complementar 123/2006; 

Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II do artigo 32  da Lei Complementar 

123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 42 

• 
do art. 32  da Lei Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 

fiscal. 

Obs: anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos 

de se beneficiar do regime diferenciado, previsto na Lei 123/2006. 

Capelinha/MG, 24 de abril de 2017 

Regiane Marques Sampaio 

CPF: 001.217.636-25 

 



ACONTECE 
JORMA&ISIC flM VM NOVO ~ Nó VALE 

muttkleias 

  

   

(23) U1S4l flhl 01104421 Ci S cwflItÕtotnflttMkaSM • * jomotaewitntn.t (3 tisIAccsSuRsaÍwI 

Av. Iauørnwlftt ah • IaIWo 1c41911wiH1 • CÊP, 1LUI4 . CSMts)MO 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À,,1 !frí3Ão 

Capelinha, 24 de abril de 2014 

A 

. Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro José Dailson Cordeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHA/MG, neste ato representada por REGIANE MARQUES SAMPAIO, 

brasileira, casada, sócia-administrativa, RG M-5.686.823, em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão 002/2017, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

$ EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 

ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, vem perante V. Sa. DECLARAR que 

não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. 

Atenciosamente, 

Regiane Marques Sampaio 

CPF: 001.217.636-25 
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1111111111 III 

1 - REQUE RIM, ENTO / '& 
ILMO(A). SRA). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

NOME: 	 MiJLT:DEiAS COMUNICACAO E MARKETING troA .ME 

MINAS GEb 
Folhan 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

do seguinte ato: requer a V.S° o deferimento No  

	

DE 	CÓDIGO 	CÓDIGO 

	

VIAS 	DOA-O 	CO EVENTO 	QTDE 	DESCRIÇÃO COATO /EVENTO 

 II  iii I"i IIIID 
Ji 53907744692 

MU 

a 
0-32 	 1 	- - ALTERACAO 

12211, 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO 00 MESMO 
MUNICIPID 

12247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 
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Junta Ccrerctal do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5559767 em 28/09/2015 da Empresa MULTIDEIAS CDMUNICACAO E MARKETING LTDA 'ME. Mire 31209423302 e 
-ororccc&l505C2695-2S,C9/2315. Autenticação: C09337C82F2F9BC53548E8671369A07809A08. Marinelyde Paula Bornrim - Secretária-Geral 
Para valicar eslO cocurnerto, acesso www.jucemg.nlg.gov.br  e informe n° do protocolo 15/660.269.5 e o código de segurança lSNx Esta cópia foi 
autentEada cigitairnente e assinada em 30/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim -Secretária-Gerei, 	 - 
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Pelo presente instrumento particular de constituição, JULIANA GOBDI 
brasileira, natural de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, solteira, Empresária, nascida 
aos 23/03/1985, portadora da CI n°. MG - 16.107.292 SSP/MG e do CPF n°. 086.769.23671, 
residente e domiciliada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.680.000, na 
Travessa Londrina n°. 373, bairro Vila Operária, e REGIANE MARQUES SAMPAIO, brasileira, 
natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, casada sob o regime de Comunhão Parcial de 
Bens, Empresária, nascida aos 09/05/1974, portadora da CI n°. MG —5.686.823 SSP/MG e do CPF 
n°. oo 1.217.636-25, residente e domiciliada na cidade de Capelinha. Estado de Minas Gerais, CEP; 
39.680.000, na Rua Maria Moreira Andrade n°. 37, bairro Acácias, Únicos sócios da sociedade 
empresária limitada denominada MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARIaTING. LTDA - 
ME, com sede na Rua Capitão Clementino n°. 103, sala 103, 2°. Andar, bairro Centro, na cidade de 
Capelinha. Estado de Minas Gerais, Cep: 39.680.000, devidamente registrada na JUCEMG sob o 
n°, 312042330-2 em 26/01/2012 e alterações n°. 4966388 em 30/11/2012, 5183304 em 20/1112013 
e 5363031 em 28/08/2014, resolvem de comum acordo na melhor forma de direito alterar o referido 
contrato social, como segue: 

CLÁUSULA r. O endereço da sociedade que era na Rua Capitão Clementino r°. 103, sala 103, 
20., centro, na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, Cep. 39.680.000, passa para a Avenida 

ouganviiie n°. 383, bairro das Bouganvilie, na mesma cidade de Capelinha, Estado de Minas 
Gerais, Cep: 39.680.000. 

CLÁUSULA 2'. Neste ato demite-se da sociedade a sécia JULIANA GOBBI DE MORAIS, 
cedendo e transferindo as suas 15.000 (quinze mil) quotas, no valor de liS 15.000,00 (quinze mil 
reais) a sócia entrartte MARIA LÚCIA SAMPAIO, brasileira, solteira, empresária, portadora da 
CI z°. M - 2.896.123 SSEÍMG e do CPF no. 337.530.326-20, nascida aos 08/06/1956, residente e 
donticiliada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Moreira de Andrade n°. 
528, bairro das Acácias, dando o cedente ao cessionário, amplo, geral pleno e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA 35, - O Capital Social permanece inalterado em valor, tanto na quantidade de cotas 
quanto no valor de cada cota, distribuído entre os sócios em: 

MÁPJA LCCIA SAMPAIO 
REGIANE MARQUES SAMPAIO 

15.000 quotas no valor de liS 	15.000,00 
15.000 quotas  no valor de P3 	15.000,00 

Totalizandc 30.000 quotasno valor de liS 	30.000,00 

CLÁUSULA 42, -. A sociedade que era administrada por ambos os sécios, passa a ser administrada 
scnertte :cr REGÍANE MARQUES SAMPAIO, com poderes e atribuições de representação 
ativa e cassiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de cualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 	

Aro 
CLÁUSULA 5'. - A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O 
CONTRATO SOCIAL CONFORME O NOVO CÓDIGO CIVIL, COM A SEGUINTE 
RELAÇÃO. 

ÂUDULA 1". - DA DENOMINAÇÃO 

w- cj 

;unta Ccrne::,s, so Esteja cc Miras Gerais 
CeriUco re.st'c sol, o n' 5559767 em 28/091201503 ErnpresaMULTlDElA. coMuNtcAcAo E MARKETING LTDA-ME, Nire 31209423302 e 
proÉocs.o5502695 - 28!09t201 E. Autenticação : c09327052F2r9B052545E6671359A07609A08, Marinety de Paula Bomflm- Secretaria-Geral. 
Peru vni12' este cocLmentc, acesso 	iucerngrng.gov.br  e informe ri' do protocoio 15/660.259.5 e o código de segurança l6Nx Esta cópia foi - 
au,cn:.csda dcilai,nenle a assinada em 30/C9J205 por Marinely de Paula Somfim - Secreláda-Geral. 
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A socieade gira sob o nome empresarial MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA - ME e terá como torne de fantasia MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO EMARKETING. 

CLÁUSULA 2'. - DA SEDE 

A sociedade tem a sua sede e domicílio na Avenida Bouganvitie ri'. 383, bairro Bouganvilie, na 
cidace cc Capeltnha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.680.000. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sociedade poderá abrir e fechar filiais, agências ou sucursais em 
quait!er parte dc pais ou do exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sécios. 

CLÁUSULa 3. - DO OBJETO SOCIAL 

O cjctYvc da sociedade é a exploração, por conta própria, do ramo de EDIÇÃO DE JORNAIS, 
DE REVISTAS, AGENCIAS DE NOTICIAS E OUTRAS ATIVIDADES DE 
INFORMAÇÃO. 

CLÁUSULA 4 - DO CAPITAL SOCIAL, DA QUOTA E DE CADA sócio E• DO 
MODO DE REALIZÁ-LA. 

O capital sc:iai é de RS 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, rio valor 
nomirai e R$ 1,00 (um real) cada uma e subscritas em: 

MARIA LÚCIA SAMPAIO 15.000 quotas no valor de RS 15.000,00 

REGANE. :ARQUES SAMPAIO 15.000 QU0t95 no valor de R$ 15.000.00 

Totatzando 30.000 quotasno valor de R$ 30.000,00 

PARÁGRAFO ÚNiCO — As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente. 

CLÁUSULA 5'. - DA RESPONSABILIDADE DOS sócios 

A respcnsailidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
so1idariamete pela in:egraíização do capital social. 

CLÁLSLLa 6. - DO PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade. iniciou suas atividades em 17/01/2012 e seu prazo de duração será por tempo 
indezrninaco. 

CLÁUSULA 7'. DA INDIVISIBILIDADE E DA CESSÃO DAS QUOTAS 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
expresse ccrsentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
preferência ao sócio qUe queira adquiri-Ias, no caso de algum quotista pretender ceder as qu 
possuem, ft'rmatizanda, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente 

LÁ--'SU—A S'.- DA ADMINISTRAÇÃO 

Junta Corerca oo Estaco de Minas Gera{s 
CertJtoo retstt Co o o' 5529767 em 28/09/2015 da Empresa MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETINO LTDA -ME,NIre 31209423302 e 
lorctccoir 155302e95 . 23;09/201. Autenticaçao C09367C82F2F96C5654856671369A07609A06. Marinelyde Paula Bamfrm°-Secretãda-Geral. 
Para 'aPca: ss,c dtrr:ento. acesse www.juçemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 15/660.269-5 e O código de segurança lSNx Esta cópia foi 
aulenticaue 	ente e ass.nece em 30/09/2015 por Marinely de Pauta Bomfim - Secretãria-Geral. 
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A adr'Hstração da sociedade será exercida pela sócia REGIANE MARQUES SAMPAIO, que se 
incuibirã dc todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e 
extrajuicia1mente, perante terceiros, quaisquer repartição e órgãos públicos, federais, estaduais ou 
municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades para-estatais. 

CLÁUSULA 9.- DO USO DO NOME EMPRESARIAL 

o uso co nome empresarial será feito pelo sócio-administrador exclusivamente para os negócios da 
proporia sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir 
obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
irnveis da sociedade sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA 1109-  DA ADMINISTRAÇÃO 

A 	ministraçâo da sociedade poderá ser exercida por administrador no pertencente ao quadro 
sc.cietári: e a aprovação de sua designação obedecerá ao disposto no art. 1.061 do CC. 

CLÁUSULA 1?— DA RETIRADA PRO LABORE 

Os sécios :cderâa, de comum acordo, fixar urna retirada mensal, a titulo de pro labore, em valor a 
ser fxadz a cada inês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 12 - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO ADM!NISTRADOR 

o encerarero de cada exerc!cio social dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando o 
acnr±rador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo o levantamento do 
inventário, do balanço  ratámonial e do balanço de resultado econômico do exercício. 

CLÁUSULA i3 - DA TOMADA DE CONTAS DO ADMINISTRADOR 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para deliberar. 

\s. 
	sobre as contas apresentadas pelo administrador. 

F BÁGR&FO -ÚNICO - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o balanço 
patrimonial e o balanço de resultado econômico do exercício devem ser postos, por escrito, e com a 
prova cc respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLitSULA 14C - DA PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS LUCROS E PERDAS 

Os lucros ou prejuízos apurados no encerramento do exercício, conforme disposto na cláusula 
anterior, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital. 

CLÁUSULA 151_  DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO 

- No casu de falecimento ou de interdição de qualquer dos sócios a sociedarcontinuará suas 
atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou 

\tcs sécios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 

qiw 	Jj d flo€ 

'ccn-erc:a: co Estado os M::.ss Gerais 
tWcorrcc raçs;rc scb c n" 5559767 em 25/091205 da Empresa MULTIGEIAS d0MuNIOACAO E MARKETING LTDA .ME; Mire 31209423302 e 

prot:cc.o 196:2695 - 2510a'2015. Autenticação: C09357C82F2F99055546EB671369A07809A08. Marinely de Paula Bonfim - SecretáriaGeral. 
Pa veUdar esta dccurren:o, soasse www cerro .rnçgov.br e informe n do protocolo 15/660.269-5 e o código de segurança 18Nx Esta cópia foi 
a_ten;aca t.jnan-ten:e e ass:nada em 30/09/2015 por Marirely ce Paula Bornfim —Secretária-Geral. 
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patrimonial da sociedade à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado e 
pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vendendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) 
dias da data do balanço especial. 

CLÁUSULA 16'— DA SAÍDA DE sócio 

No caso de um dos sécios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com 
antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na mesma forma que 
estabelece a eltusula anterior deste instrumento, 

CLÁUSULA 17 - DA EXCLUSÃO DE sócio POR JUSTA CAUSA 

Por decisão dos sécios que representam a maioria do capital social, poderá haver a exclusão por 
justa causa, nos tentes do art. 1.085 do Código Civil, de sócio que, pela prática de ato de inegável 
gravidade, coloque em risco a continuidade da empresa. 

CLÁUSULA IS' - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR 

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA 19'— DA REGÊNCIA SUPLETIVA 

A sociedade reger-se-á supletivamente, nas dúvidas ou omissões deste contrato, pelas normas da 
sociedade anônima, 

CLÁUSULA 20' - DA ELEIÇÃO DO FORO JUDiCIAL 

Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer outro, por muito especial que seja. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em 03 (três) vias de igual teor. 

C pelinha (MO), 04 de agosto de 2015, 
(2' 0C' 	a '  

MARIA LÚCIA SAMPAIO 
CP 37.530.326-20 

GIANTEI1VIARQUES SAMPMO 
j'F: 0O1.217.6345 

tionJ 	d 
RI DE

i  
ULIANA COB 	MORAIS 

!CPF; 086.769.236-71 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registra sob cn° 5589767 era 28/09/2015 da Empresa MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTOA -ME. Nine 3120942330 
protocolo 156602695- 26/09/2015, Autenticação: CD9387C82v2F96c56548E5671369AD7809A08, Marinely de Paula Borofini - Secretària-G 
Para validar este documento, acesso 	w.jucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 15/660.269-5 eu código do segurança lENa Esta cópia 
autenlicada digitalmente e assinada em 20104/2017 por Marinely de Paula Bornf,m - Secretária-Geral. 	 - 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKE11NG LTDA - ME 
CNPJ: 14.949.607/OOO11-27-' 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do ÇTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 PGFF.f e abrange inclusive as contribuiçÕ 	iessocaispraisres 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do ad. ri da Lei rP 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços .chttpi/www.receita.fazenda.gov.br> ou .chttp://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:13:07 do dia 23/01/2017-.chora e data de Brasília>. 
Válida até 22/07/2017. - 
Código de controle da certidão: A034.2A88.3EEA.1 878 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documentõ. 

hup:/Iwww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuutaSegVia... 20/04/2017 
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NOME/NOME EMPRESARIAL: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKE11NG LIDA - ME 

NOME FANTASIA: MLILTIDEIAS COMUNICACAO 

CNAE PRINCIPAL! DESCRIÇÃO: 5812-3/01 - Edição de jornais diários 

DESMEMBRAMENTO: 

CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 5811-5/00 - Edição de IIVTOS 

DESMEMBRAMENTO: 

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA 

REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL 
	

CATEGORIA: únIco 

DATA INSCRIÇÃO: 27/01/2012 
	

MEI: não 

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo 
	

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 27/01/2012 

EMITIDO EM 
20/04/2017 10:38:06 cl 	 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

CERTIDÃO NEGATIVA ØØ DÉBITOS MUNICIPAIS oManL__ 

IDENTIFICAÇÃO DA ctw 	 7/ Ruboca 

Número:00000384/2017 	IEmià20/04/2017 00:00:00 jValidade: 

Controle: 	A23011-072034-629001-040436-OOSA 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Código: 1023693 Nome: MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME 

Insc. Mun. 	23693 jCNPJ/CPF: 14949607000127 - jIE/RG: 

Endereço: AV.BOUGANVILLE N°383 CE?: 	- 

Bairro: 	BOUGANVILLE Cidade: 	CAPELINHA/MG 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de pleitear a cobrança de quaisquet 
débitos que venham a ser apurados posteriormente ao fornecimento da presente, 
CERTIFICO que em nome do requerente não existe débito referente a TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 	até a presente data, na Prefeitura Municipal de CAPELINHA - MG, 
sendo válida esta certidão por 90 	(Noventa) dias, 	a contar desta data. 
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Capelinha, 20 de Abril de 2017 
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SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAISYk\I 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM- 

20/04/2017 

Negativa 	." 
e 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
19/07/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKE1ING LTDA - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001905589.00- 
15 CNP)/CPF: 14.949.607/0001-27 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVENIDA BOUGANVILLE NÚMERO: 383 

COMPLEMENTO: BAIRRO: BOUGANVILLE CEP: 39680000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: CAPELINHA IJF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

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

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de 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 rICO, 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 deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

- 	 certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000204564103 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOLICDT/DETALHE_746?ACAO=VISUA... 20/04/2017 



CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	14949607/0001-27 

Razão Social: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA 

Nome Fantasia:MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING 

Endereço: 	RUA GOVERNADOR VALADARES 140 SALA 101 ANDAR 11 
CENTRO / CAPELINHAf MC 139680-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 06/04/2017 a 05/05/2017 

Certificação Número: 2017040603573484598626 - 

Informação obtida em 20/04/2017, às 10:32:46. 

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

IMPRIMIR 

 

VOLTAR 

https://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel  .asp?VARPes... 20/04/2017 



CERTIDÃO NEGATIVA ME DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CN?J: 14.949.607/0001-27 

Certidão ri0: 127718218/2017 
Expedição: 20104/2017,./s 10:33:44 
Validade: 16/10/2017 ,/180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CN?J sob o n° 

14.949.607/0001-21, 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 no 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. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 70, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Capelinha, 24 de abril de 2017 

o 
A 

Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro José Dailson Cordeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHA/MG, neste ato representada por REGIANE MARQUES SAMPAIO, 
brasileira, casada, sócia-administrativa, RG M-5.686.823, em atendimento ao 

• disposto no Edital do Pregão 002/2017 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, 

vem perante V. Sa. DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos, 

Atenciosamente, 

'4 	, 
Re: 'eMaruesSampaio 

CPF: 001.217.636-25 
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COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICO-OPERAt17tAI 

Atestamos, para os fins de direito, que a empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO 

& MARKETING LTDA - ME, com sede à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHA/MG, inscrita no CNPJ fl°  14.949.607/0001-27, demonstrou, 

como fornecedora desta empresa, possuir aptidão técnico-operacional para a 

prestação de serviços de assessoria de imprensa, comunicação e marketing em 

geral, tanto nas formas tradicionais como nos formatos digitais, assim como na 

produção, edição, diagramação e produção gráfica de produtos de divulgação 

publicitária e institucional, sempre cumprindo fielmente às discriminações dos 

serviços contratados e especificações técnicas. 

Capelinha, zo de abril de 2017 



, 	W1,1111 	Poder judiciário do Estado de Minas Gerais ( 

TJIG - COMARCA DE CAPELINHA 

CERTIDO CfVEL NEGATIVV-  ESPECIFICA POR AÇZO - FALÊNCIA E CONCORDATA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuiço de aço de NATUREZA CíVI 

nesta comarca até a presente data, nas açSes especificas de CONCORDATA PREVENTIVA 
CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇ?WJ EXTRAJUDICIAL, RECUr- ERAÇZO 

JUDICIAL ADA CONSTA  pm tramitação contra: 
MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA I1E,d 

A PRESENTE CERTIDO h4O EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS ARES DI 

NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS 
OI3seI'vaçes da(o) Escrivã(o) do Judicial: 
CNPJ SOB N214949.607/0001-27 

CAPELINHA, 20 de ABRIL de 2017 - 13:10:58 

NATALIC1 - NT4IA GOMES 
ESCRIVA(0) DO JUDICIAL 

ATEl'IÇiO 

Certidão composta de 001 folha(s) 
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da 

Turma Recursal 
Documentei emitido por processamento eletr3nico. Qualquer emenda ou rasura ger - 
sua invalidado e será considerada como nd i ci o de possível adulteração ou tcm La ti v 

de fraude.  
Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial púhlic 
Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de erniss?1 

ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto n'P 12/2010 
FÓRUM DR. LEONARDO A. PIMENTA 

R. CAPITZfJ DOMINGOS PIMENTA, 19 BAIRRO: CENTRO CEP: 39680000 

CAPELINHA - MIMAS GERAIS 
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NOM! 	 VALiDADE 

REGIME MARQUES SMPAIO 	 01112i2019 

FUNÇÃO 
JORNALISTA PROFISSIONAL 

RO 	 CATA DI ixplolÇÃo 
U5$86123 6W MC 	 2C.2/1992 

JORNALISTA 

e 
FIUAÇÃO 
JOÃO MARQUES FLHO 
LUZIA DA GRAÇA MARQUES 
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ESTE ALVARÁ DEVE SER EXPOSTO EM LOCAL VISIVEL E RENOVADO ANUALMENTE 4 

ta a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEUNHA-MG 

ALVARÁ DE LICENÇA 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME 

EXERCICIO 2Mifl7 

IDENTIFICAÇÃO DO ALVARÁ 

Número: 	396/2017 	 Emlsso: 	23/01/2017 	Vencimento: 
Controle: 	A23001-273061-923301-060005-040A 

O Prefeito Municipal de Capelinha de acordo coma legSação vigente resolve, 
atendidas as determinações gerais, CONCEDER Licença. conforme abaixo descrito: 

INDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Código: 	23693 	 Nome: 	MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME 
lnsc. Municipal: 23693 	 CNPJ/CPF: 	14949607000127 	1 IE/RG: 
Endereço: AV BOUGANVILLE -383 	 1 CEP 	39680-000 
Bairro: BOUGANVILLE 	 1 Cidade: 	CAPEUNF4WMG 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

EDIÇÃO DE JORNAIS 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

08:0000 às 180000 

RESTRIÇÕES 

OBSERVAÇÕES 

ASSINATURA 

À. 0; 	Capelinha, 	23de Janeiro de2ol7 

\ t%_ 

0w 
t Funcionário responsável 	 \t 

SI 
SecretârW 	\ 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ n.° 20.638.201/0001-26 

Pregão NÊ 0002/2017 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2.017, às 08:30 horas, na sala de 

licitações da Câmara Municipal de Capelinha-MG, reuniram-se o pregoeiro e a 

equipe de apoio nomeados através da Portaria n° 012/2017, para abertura da 

presente licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2017,visando a 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Câmara, por meio de lances verbais 

disputados entre os licitantes, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. Requisitante do presente instrumento: 

Câmara Municipal de Capelinha. Credenciamento: Os representantes credenciados 

declararam que cumprem plenamente os requisitos exigidos para habilitação na 

licitação e que não estão impedidos de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua 

habilitação. Os representantes credenciados entregaram os envelopes "Proposta" e 

"Documentação" das respectivas empresas, sendo: 

Empresas Credenciadas 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

Multidéias Comunicação & Marketing 
LtdaME 

João Ivandro Sampaio 

Adílio dos Santos Gomes 
06521548670 

Adílio dos Santos Gomes 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a 
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou 
compatibilidade do objeto, prazos e condições da prestação de serviços, co 
aqueles definidos no Edital, tendo classificado a proposta, foram convidados os 

rã 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINH*-çjjjj. 
ESTADO DE MINAS GERAIS / 

CNPJ n.°  20.638.201/0001-26 

Licitantes para a participação da Fase de Lances em razão dos preços proposto 
conforme abaixo. 

Objeto Multidéias Adílio 
Assessoria imprensa 2.600,00 4.980,00 

2.5579,00 2.580,00 
2.549,00 2.550,00 
2.499,00 2.500,00 
2.449,00 2.450,00 
2.399,00 2.400,00 
2.349,90 2.350,00 
2.299,00 2.300,00 
2.249,00 2.2.50,00 
2.199,00 2.200,00 
2.199,00 

Abertos os Envelopes de Habilitação dos Licitantes e analisados os documentos de 
habilitação,foi verificado que: 
A EMPRESA Multidéias Comunicação & Marketing Ltda ME atendeu os 
requisitos do Edital, considerada HABILITADA. Os documentos de habilitação 
examinados e a proposta do credenciado. Foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos 
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição do Licitante para exame e 
rubrica. 
O envelope de Habilitação da empresa: Adílio dos Santos Gomes 06521548670 
será devolvido devidamente lacrado, após a adjudicação e Homologação do 
certame. 

A Multidéias Comunicação & Marketing Ltda ME Vencedoras no iteM conforme 
mapa de apuração acima. 
O sito oficial da Caixa Econômica Federal não estava disponível para autenticação 
da Certidão do FGTS da empresa Multidéias Comunicação & Marketing Ltda ME, 
o que será feito posteriormente. 
Consultados, os Licitantes declinaram expressamente do direito de interpo 
recurso, decaindo dessa forma o direito de inter 'osi ão de recurso. 

Nada mais á declarar foi encerrada a sessão às 10h:03m. 
ASSINAM: 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA--- , 

ESTADO DE MINAS GERAIS/ct 
CNPJ n.°20.638.201/0001-26 

João Ivandro Sampaio Multidéias Comunicação & Markbn( 
Ltda ME 

Adílio dos Santos Go 

• 
1/Adílio dos Santos Gomes 

1'l 

06521548670 

Jo 

' 
PREGOEIRO ' i1son Corde"rtr 

1 

2Lna 

ássia Rocha Gomes EQUIPE DE APOIO 

Rocha Santos EQUIPE DE APOIO 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Governo do Estado de MINAS GERAIS 

ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial 11° 00000212017 - 24/04/2017 - Processo 74° 000002/2017 

Responsável JOSE DAILSONI CORDEIRO 

24/0412017 

ADJUDICAÇÃO 

O Pregoeiro Municipal, após instaurar o Processo Licitatário no. 
000002/2017 na modalidade Pregão Presencial n0. 000002, decidiu 
ADJUDICAR o objeto do presente processo as empresas: MULTtDEIAS  
COMUNICACAO E MARKETING LiDA - ME  vencedoras dos itens 
conforme apurados no Mapa de lances, sendo: 
MULTIDEXAS COMUNICACAO E MARKETXNG LTDA - ME no item (item  
1/1ote 1) no valor de R$ 2.199,0000 (dois mil cento e noventa e nove  
reais) no valor total de R$ 17.592,00 (dezessete mil Quinhentos e  
noventa e dois reais)  

Capelinha - MG, 24 de abril de 2017. 

JOSE DA19--;U]I CORDEIRO 

Licitação 

Data 

111 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Governo do Estado de MINAS GERAIS 

HOMOLOGAÇÃO 

Licitação 
	

Pregão Presencial N°00000212017- 24/04/2017- Processo P4° 000002/2017 

Responsável GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO 

Data 
	24/04/2017 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

0 	 Capelinha, 24 de abril de 2017. 

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capelinha/MG, 

Sr. Gedalvo Fernandes de Araujo, vem nos termos da Lei 8.666/93, 10.520/02, 

homologar o Processo Administrativo de Licitação n.°. 000002/2017 - Pregão 

Presencial n.°. 000002, para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA, ainda determino que se dê publicidade. 

EMPRESA VENCEDORA: 
MULTIDEXAS COMIJNICACAO E 14 iE4 ING LTDA - ME 

GEDALVO FE e'W&1V 5 DE ARAUJO 

Presidente da Mesa Diretora da Cá ara Municipal de Capelinha 

cLI  
1/1 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPEliNHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CMPJ n° 201338.20110001-25 

JOSE DAILSON CORDEIRO 

24104/2017 

Responsável 

Data 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/PUBLICAÇÃO 

A Câmara Municipal de Capelinha, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro Municipal, 

. 	torna público o resultado do Processo Licitatório n°. 000002/2017, na modalidade Pregão 

Presencial n°, 000002, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA-PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÃMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINhA, homologado e adjudicado em favor das licitantes: MULTIDEIAS 

COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME,  conforme extrato abaixo, publicado no 

quadro de avisos oficial da Câmara, no dia vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 

mil e dezessete.- 

Contratante: Câmara Municipal de Capelinha - MG. 

Empresas vencedoras: MLJLTIDEIAS COMIJNICACAO E MARKETING LTDA - ME  

Capelinha,vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete. 

JOSE DA 
Pregoeiro 

- 

111 



Capelinha, 19 de Setembro de 2017. 

do 
Gedalvo Fe nandes de Araujo 

Presidente da Câmara Municipal de Capelinha/MG 

Rua José Pimenta de Figueiredo, n°05, Centro, Capelinha/MG CEP: 39.680-000 - 
Te'efone: (33)3516-1799 

cmcape\\nkaU 1"P .com .br 
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NOTIFICAÇÃO 
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t 
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Oficio n°: 387 /2017/PR 

Destino: Multideias Comunicação e Marketing LTDA -ME 

Origem: Câmara Municipal de Capelinha/MG 

Referência: Contrato Administrativo / Processo Licitatário n°002/2017 / Pregão Presencial 

002/2017 

Caríssima Sra. Regiane Marques Sampaio, representante legal da empresa Multideias 

Comunicação e Marketing, 

Trata-se de notificação referente ao não cumprimento das cláusulas contratuais 

previstas no contrato administrativo decorrente do Processo Licitatário n° 002/2017, 

modalidade Pregão Presencial 002/2017, firmado no dia 27 de abril de 2017, a qual a 

empresa notificada foi vencedora. 

A notificação se deve pelo não cumprimento parcial do contrato, em razão da 

ausência de um profissional da empresa contratada nas dependências da Câmara 

Municipal pelo período de 08 (oito) horas semanais, para prestar serviços "in loco", bem 

como durante as reuniões plenárias, conforme dispõe a Cláusula Quarta, item II, alínea "h" 

do supracitado contrato administrativo. 

Verificada a necessidade e a imprescindibil idade da execução dos serviços da 

assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Capelinha, a contratante, através de 

seu presidente Sr. Gedalvo Fernandes de Araújo, utiliza do presente para NOTIFICAR a 

empresa vencedora do certame, Multideias Comunicação e Marketing LTDA - ME, para 

que compareça, no prazo de 03 (três) dias, na sede da Contratante para prestar os 

esclarecimentos possíveis em relação ao descumprimento contratual, bem como para 

retornar ao exercício das atividades previstas em contrato. 

Destaca-se que a não observância/cumprimento das cláusulas contratuais poderá 

gerar sanções á empresa contratada, tais como rescisão unilateral do contrato (cláusula 

sétima, item 7.1, alínea 'a'), aplicação de advertência e até multas (cláusula oitava), sem 

prejuízo das demais sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 (lei de licitações). 



Fis. CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO, COMO CONTRATANTE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAPELINHA/MG, E, DE 

OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA 

MULTIDÉIAS COMUNICAÇÂO & MARKETING 

LTDA-ME DE CONFORMIDADE COM AS 

CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

A Câmara Municipal de Capelinha/MG, com sede na cidade de Capelinha/MG, na Rua 

José Pimenta de Figueiredo, n°05, Bairro: Centro, inscrito no CNPJ: 20.638.201/0001-26, 

neste ato representado pelo Senhor Sr. GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO, casado, 

Brasileiro, residente,e domiciliado em - CAPELINHA-MG, portador da Cl-MG-1.206.554, 

CPF:407.274.166-34 a seguir denominada CONTRATADA, a empresa MULTIDÉIAS 

COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA-ME, situada à AV BOUGANVILLE,338, 

BOUGANVILLE, CEP: _39680.000 inscrita no CNPJ sob o n2  14.949.607/0001-27 e ato 

representada por seu representante legal REGIANE MARQUES SAMPAIO  

5.686.823.SSP-MG, 	e do CPF n°001.217.636-25, residente e domiciliado à AV 

BOUGANVILLE, 383, BOUGANVILLE - CEP:39680.000, resolvem firmar o presente 

contrato para fornecimento de produtos, como especificado no seu objeto, em 

conformidade com o Processo Licitatório n2  002/2017, na modalidade Pregão Presencial 

n2  0002/2017, sob a regência das Leis Federais n.2s 10.520/02 e 8.666/93, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE 

IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.- O contratante pagará ao contratado o valor total de R$ 17.562,00 (DEZESSETE MIL E 

QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS). 

2.2. - O pagamento será realizado em parcelas mensais de R$ 2.199,00 (_DOIS MIL 

CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS). 

2.3.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

2.4 - O preço referido no item 21, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do 

serviço a ser prestado)  de modo a constituírem a única e total contraprestação pela 

execução do contrato. 

o 2.5 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua 

reapresentação. 

2.6 - A Câmara Municipal de Capelinha poderá sustar o pagamento a que a contratada 

tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 

contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

2.7 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas 

com a qualidade. 

CLÁUSULA TECEIRA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

3.1. - Os serviços serão executados no local da ordem de serviços emitida pelo setor de 

compras da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA mediante apresentação de requisição. 

3.3. - O recebimento dos serviços, serão efetuados pelo Presidente da Mesa Diretora pela 

Secretaria, após a verificação da qualidade dos mesmos e conseqüente aceitação, 

obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verifiquem defeitos ou incorreções. 
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3.4. - O Presidente da Mesa Diretora irá para fiscalizar o objeto contratado, observados os 

artigos 73 a 76, da Lei Federal n.2  8.666/93. 

3.5. - Na ocorrência de atrasos na execução dos serviços, o CONTRATANTE poderá aplicar 

as penalidades previstas neste contrato. 

CLÁUSULA QUARATA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. - São obrigações das partes: 

1 -DO CONTRATANTE: 

a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas 

no fornecimento do produto. 

b) Expedir atestado de inspeção dos serviços, que servirá de instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido. 

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias; 

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos deste contrato; 

II - DA CONTRATADA: 

a. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter 

em dia as obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 

o 

b. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços 

prestados; 
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c. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou 

em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 

aplicáveis ou cabíveis; 

d. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Contratante, a inspeção dos 

serviços, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

e. Participar à fiscalização ou à supervisão do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de 

acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

f - Prestar os serviços elencados neste Termo de Referencia, de forma satisfatória, nos 

prazos estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente(se foro caso). 

g - A Contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um profissional 

o às instalações da Câmara de Capelinha. 

h - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 

02(dois) dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências 

da CONTRATANTE, prestando os serviços de assessoria In loco", e ainda comparecer a 

todas as reuniões plenárias ordinárias, extraordinárias e tribuna livre; ou outro 

profissional que vier a substituí-lo;. 

- A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer 

documento apresentado pela Câmara Municipal. 
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a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA; 

- Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do procedimento 

licitatório, durante toda a execução do contrato. 

k. arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do 

presente contrato. 

1. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. -J As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias - 

01001002.112200022.007 - 33903900 - Ficha 33 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 

6.1. - 0 prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2017, contado da data 

de sua assinatura. 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 

7.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial 

ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
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o 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 

Licitações; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato)  erros ou 

atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

8.1.1. advertência; 

8.1.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 1OQ(décimo) dia de atraso, da entrega 

do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

8.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

8.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

8.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
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(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 

promova sua reabilitação. 

8.4. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município 

de CAPELINHA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação 

ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for 

ocaso. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

9.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 

Município, por contado CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

101.1. - Fica eleito o foro da comarca de Capelinha para solucionar quaisquer dúvidas 

quanto à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

CAPELINHA, 27 DE ABRIL DE 2017. 

GEDALVO ISDEARAUJO 

Presidente da Mesa Diretora 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À,4ãSJÃO 

Capelinha, 24 de abri! de 2014 

A 

Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro José Dailson Cordeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa MULTIDE!AS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICíPIO 

DE CAPELINHA/MG, neste ato representada por REGIANE MARQUES SAMPAIO, 

brasileira, casada, sócia-administrativa, RG M-5.686.823, em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão 002/2017, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA 

ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA, vem perante V. Sa. DECLARAR que 

não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. 

Atenciosamente, 

Regiane Marques Sampaio 

CPF: 001.217.636-25 
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QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
MULT1DElAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

CNPJ: 14,949.607/0001-27 	 NIRE 3l20942\ - 	- 
tPfr 	/ 

?elo treseate instrumento particular de constituição, JULIANA GOBBu1)P  *iÓkMs, 
brasileira. natural de Sfto Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, solteira, Empresária, nascida 
aos 23,33r985, portadora da Cl ri0. MD - 16.107.292 SSP/MG e do CPF no. 086.769.236-71, 

e domiciflada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.680.000, na 
Travessa Londrina r?. 373, bairro Vila Operária, e REGIANE MARQUES SAMPAIO, brasileira, 
natursi de 3e!a Horizc'nte. Estado de Minas Gerais, casada sob o regime de Comunhão Parcial de 
Bene. :rresária, nascida aos 09/05/1974, portadora da CI ti0. MG - 5.686.823 SSPIMG e do CPF 

6-25, residente e domiciliada na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 
39.Eo.CCC na Rua Maria Moreira Andrade ti°. 37, bairro Acácias, únicos sócios da sociedade 
empresária limitada denominada MULTmEIAS COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA - 
ME. :om sede ria Rua Capitão Clementino ri°. 103, sala 103, 2°. Andar, bairro Centro, na cidade de 
CapeiL±s. Estado de Minas Gerais, Cep: 39.680.000, devidamente registada na .TUCEMG sob o 
at. 3104233-2 em 26/01/2012 e alterações n°. 4966388 em 3011112012,5183304 em 20/11/2013 
e 53d33: em 28!0812014. resolvem de comum acordo na melhor forma de direito alterar o referido 
COn:ra:n 300:51. corno segue: 

CL1;L3ULA 1". O endereço da sociedade que era na Rua Capitão Clementina ri°. 103, sala 103, 
2 ..  canrrc. na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, Cep. 39.680.000, passa para aAvenida 
Eougaa' La n'. 33. bEzto das Bouganvilie, na mesma cidade de Capelinha, Estado de Minas 

35.6E0.000. 

CLATS'UL:k 2°. Neste ato demite-se da sociedade a sócia JULIANA GORBI DE MORAIS, 
cedendo e :raztsferindc as suas 15.000 (quinze mil) quotas, no valor de P3 15.000,00 (quinze mil 
realsI a s;-c.3 entrante MARIA LÚCIA SAMPAIO, brasileira, solteira, empresária, portadora da 

- 2.9ó.23 SSP!MG e do CPF n°. 337.530.326-20, nascida aos 08/06/1956, residente e 
dc•znlc:1ada ria cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Moreira de Andrade n°. 
528 'rairn -das Acácias, dando o cedente ao cessionário, amplo, geral pleno e irrevogável quitação. 

cLÁL.n'L- 35, - O Capital Social permanece inalterado em valor, tanto ria quantidade de cotas 
de cada cota,distribuído entre os sécios em: 

MARL. LtCA SAMPAIO 
REC4AIC MARQUES SAMPAIO 

15.000 quotas no valor de RS 	15.000,00 
15.000 quotas no valor de P3 	15.000,00 

 

30.000 quotasno valor de 145 	30.000,00 

CLtSLLA 4'. - A sociedade mie era administrada por ambos os sócios, passa a ser administrada 
semente nor RECIANE MARQUES SAMPAIO, com poderes e atribuições de representação 

asiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 

en:amo, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
A e :ue:nsr dos cuotstas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
500: ntrr:aaço do(s) outro(s) sócio(s). 

cLJS'UL. 5. - A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O 
CClCCO SOCIAL CONFORME O NOVO CÓDIGO CIVIL, COM A SEGUINTE 

ÀLDTLA ia. - DA DENOMINAÇÃO 

nas Ceais 
El em 26109/2015 da Empresa MULTIOEIA' OOM'JNICAOAO E MARI<ETING LTOA -ME, Nire 31209423302 e 
5. Auten ce:an: c09357C82F2F98C585.4528671369A07809A06, Marinely de Paula Bomf,rn- Secretária-Geral. 
$55 w.w.-jucemg.rr.9gOV.r e informa n' do protocolo 15)650.269-5 e o cõdiga de segurança 18Nx Esta cópia foi 

30/C912015 por Marinely de Paula Bonfim - Secretária-Geral.  



As c::cas a oociedaae so indivisíveis e no poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
e:c:essc .:crm.-r-n-iento  aa sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
prefèr€::rma ao sócio me queira adquiri-Ias, no caso de algum quotista pretender ceder as qu 

yrmciizandor se realizada acessão delas, a alteração contratual pertinente. 

DA ADMN!STRAÇÃO 

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
MuLTmrs!As COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME 
CNN: 1;.49.607/0e0l-27 	 NIRE 3120942330-2 

A scc!eie gira sob o- nome empresarial MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA :- i e terá como nome de fantasia MULTIDEXAS COMUNICAÇÃO E MARKETING. 

CL10En 2& - DA SEDE 

A so etzd --em a sua sede e domicílio na Avenida BouganviEle n°. 383, bairro Bouganvilie, ria 
cidade Ca3eiinha, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.680.000. 

?ARkC?aFG iNECO - A sociedade poderá abrir e fechar filiais, agências ou sucursais em 
quaineo ;a-'e dc pas ot• do exterior, mediante alteração contratual assinada por todas as sécias. 

3. - DC OBJETO SOCIAL 

ca sociedade é a exploração, por conta própria, do ramo de EDIÇÃO DE JORNAIS, 
DE RiT:;Ts, AGZNCIAS DE NOTICIAS E OUTRAS ATIVIDADES DE 
:iFC2.jvcAa 

CLÃ13:L 	-. DO CAPITAL SOCIAL, DA QUOTA E DE CADA sócto E DO 
MCCC :-- EkLZLiA 

ç. 	 de P3 33.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor 
ncm:n2 
	

Ri :,üoreal) cada urna e subscritas em: 

Msic.- :uc:A SAMPALO 15.000 quotas no valor de RS 15.000,00 

aacn-:qj :::.c:Quzs SÃM?AO 15.000 quotas no valor de R$ 15.000 00 

Tca;zaad: 30.000 quotasna valor de R$ 30.000,00 

PAiR5C tNICC As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente. 

CLÁCEULA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

A res;::nsai1!dade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem 
solicanat-cen:e -,eia in:ear&ização do capital social. 

- DC PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade :niciou amas atividades em 17/01/2012 e seu prazo de duração será por tempo 
indem-rr----raro - 

DÇDIVISIBILIDADE. E DA CESSÃO DAS QUOTAS 

O e n II: o 
o ro 5 o o! o 

cure 	oeJe :ig.l 

CC Mrnes ,era,s 
me o o' 55e7e7 em 2e/09/2015 da Empresa MULTIDaIAS COMUNICACAO E MARKETING L.VDA -ME, Niro 31209423302 e 
95- 28/09/2cm5. Autenticaçàc: 009367062F2F96056546E6671369AD7609A08. Marinely de Paula Bomllrn . Secretária-Geral. 
u:urr,ntc ascese wwwj000rnQrng.govor e informe no do protocolo 15/660.269-5 e  código de segurança laNx Esta cópia foi 

555-meca em 30/3912015 por Marine!y de Paula Somfim Secretária-Geral. 	
pág.316 



UARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
MflnrDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETJNG LTDA - M 
CNPJ: 14.94907J00O1-27 	 NIRE 3120942330_2<fl1v3 i 

A a 	 vzraco da sociedade será exercida pela sócia REGIANE MARQUES SAMPAIO, que se 
icc.U:lre 	 cc todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e 

perante  terceiros, quaisquer repartição e órgãos públicos, federais, estaduais ou 
---a, -:as sociedades de economia mista e entidades para-estatais. 

- 	30 USO DO NOME EMPRESARIAL 

O 	o: :::ne empresarial será feito pCiO sócio-administrador exclusivamente para os negócios da 
::;c:itsociedade -'edado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir 

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens 
is sociedade sem autorização do outro sócio. 

:'- DA ADMINISTRAÇÃO 

JÀ, a: - s:ãc a sociedade poderá ser exercida por administrador não pertencente ao quadro 
e a com vacttc de sua designação obedecerá ao disposto no art. 1.061 do CC. 

- DA RETiRADA FItO LABORE 

Os s:i:s poderão, de comum acordo, fixar urna retirada mensal, a título de pra labore, em valor a 
ser doa:: a cad 	dê' ianeire de cada novo ano e vigente para todo o exercício, observadas as 

:eculasnentares pertinentes. 

CLCfl 12'~  DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E DA PRESTAÇÃO DE 
:-a 

O 	cerranoet::c de :ada exercido social dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, quando o 
prestará contas justifeadas de sua administração, procedendo o levantamento do 
baisnço patrimonial e do balanço de resultado econômico do exercício. 

- DA TOMADA DE CONTAS DO ADMINISTRADOR 

sc7ntes ao témUno do exercício social, os sócios se reunirão para deliberar 
	 romas apresentadas pelo administrador. 

?AC tYTC3 - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o balanço 
e o ba zooderesui:ado econômico do exercício devem ser postos, por escrito, e com a 

prova:: :esçeoti'o recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração, 

:4-  - DA PARTICIPAÇÃO DOS sõcios NOS LUCROS E PERDAS 

OU 
	 os apurados no encerramento do exercício, conforme disposto na cláusula 
dis:ribuidos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital. 

DO ?ALEC!MENTO OU INTERDIÇÃO DE sócio 

falecimeoto ou de interdição de qualquer dos sócios a sociedas' continuará suas 
ares cnn: os nerdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou 

:emn sortes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 

nas Geraq  
suo: r-? 559707 em 28[O9/2O da Empresa MULTiOSIAS d0MUNIOAÇA0 E MARKETINO LTOA -ME Nire 31209423302 e 

uc5. Auter,ii:açec: 0093B7C32F2F9505B545E8671369AD7809A08. Marinely de Paula Eomrirn -Secretária-Geral. 
cs:çrne.s. acasse wvr0'.comomg.90v.or e informe n° do protocolo 15/660269-5 eu código de segurança 181'lx Esta cópia foi 

em 3-3!39/2Ce- oor Marinaly de Pauta Bomri,n— Secretária-Geral. 
pág.4/6 'A 



4 
QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAi\ 

MULT1DEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - 
CNPJ: 14,949.607/0001-27 	 NIRE 3120942330V 

patrimonial da sociedade à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado e 
pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vendendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) 
dias da data do balanço especial. 

CLÁUSULA 16'— DASAIDADESÓCIO 

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, cora 
antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na mesma forma que 
estabelece a cláusula anterior deste instrumento, 

CLÁUSULA 17'— DA EXCLUSÃO DE sócio POR JUSTA CAUSA 

Por decisão dos sócios que representam a maioria do capital social, poderá haver a exclusão por 
justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil, de sócio que, pela prática de ato de inegável 
gravidade, coloque em risco a continuidade da empresa. 

CLÁUSULA 18'— DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR 

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA 19'— DA REGÊNCIA SUPLETIVA 

A sociedade reger-se-á supletivamente, nas dúvidas ou omissões deste contrato, pelas normas da 
sociedade anônima. 

CLÁUSULA 20 - DA ELEIÇÃO DO FORO JUDICIAL 

Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer Outro, por muito especial que seja. 	- 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em 03 (três) vias de igual teor, 

Cpelinha (MC), 04 de agosto de 2013. 

(2' 	zLsttc 	c 
MARIA LÚCIA SAMPAIÔ 
CP37,530.326-20 

QiÔçrç4 ,9-, 
QxArÇEtMARQUES SAMPAIO 
F; 001 .217.636-?5 

TJLIANA GOBfiI DE MOIWS 
CPF: 086.769236-71 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
;'cerlirico registro sob o o' 5589767 em 28109/2015 da Empresa MUL1IOEtAS COMIJMICACAO E MARKETING LTOA -ME, Niro 1209423302 

protocolo 156602695 - 2800912015. Autenticaçác C093a7C82F2F96C5954868671369AD7809A08. Marinety de Pauto Som(im - Secre,a;,a-Ger 
Para validar este documento, acesso www.jucomg.mggovbr e informo n4  do pro%ocoto 15/660269-5 e o código de ee9uranÇa 8Nx Esta cópia 1 

autenricada digitalmente e assinada em 20/0412017 por Mar,nety de Paula aomflm - Sscretâria-Geral. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

    

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie jú}i6à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INWRÉÇÁO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE FANTASIA) 

MUL11DEJAS COMUNICACAO E MARKETING 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATiVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
58.12-3-01 - Edição de Jornais diários 

CÓDOO E DESCRIÇÃO DAS ATiVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
58.11-5-00 - Edição de livros 
58.13-1-00 - Edição de revistas 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anterlormenle 

CÓDIGO E DESCRIÇÀO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGflAOOURO 
AV BOUGANVILLE 

NUMERO 
383 

COMPLEMENTO 

CEP 
39.680-000 

BAIRRO/DISTRITO 
BOUGANVILLE 

MUNICIPIO 
CAPELINHA 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DILSONMORAES@UAWIP.COM.BR  
TELEFONE 
(33)3516-24091(33) 3516-1806 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADAS1AE 
ATIVA 	- DATA DA SITUAÇÃO CADASTRt 

26/01/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB 0 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 20/04/2017 à 10:36:02 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/04/2017 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridicalcnpj/cnpjreva/impresSaofhflpriflleP... 20/04/2017 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 
CNPJ: 14.949.607I0001-27,..-' 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos lermos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 PGFNf e abrange inclusive as contribuições sociais2yis1as 
nas alineas 'a' a d'do parágrafo único do art. Ti da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços .chttp:I/www.receita.fazenda.gov.br> ou chttp:/íwww.pgfn.tazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:13:07 do dia 23/01/201 7hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/07/2017. - 
Código de controle da certidão: A034.2A88.3EEA.1B78 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazend&gov.br/Aplicacoes/ATSPOICeltidao/CNDCOnjuntaSegVia-.. 20/04/2017 



Secretaria de Estado de 
Fazenda 

de Minas Gerais 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 

CEP: 39680000 

MUNICIPIO: CAPELINI-tA 

DISTRITO 1 POVOADO: 

BAIRRO: SOUGANVILLE 

LOGRADOURO: BOUGANVILLE 

NUMERO: 383 

COMPLEMENTO: 

COMPLEMENTO DO CEP: 

UF: MINAS GERAIS 

r 	
DADOS CADASTRAIS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001905889.00-15 
	

CPP/CNPJ: 14.949.607/0001-27 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MLILTIOEIAS COMUNICACAO E MARXETING LTDA -ME 

NOME FANTASIA: MULTIDEIAS COMLINICACAD 

CNfl PRINCIPAL! DESCRIÇÃO: 5812-3/01 - Edição de jornais diários 

DESMEMBRAMENTO: 

CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 5811-5/00 - Edição de livros 

DESMEMBRAMENTO: 

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA 

REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL 
	

CATEGORIA: único 

DATA INSCRIÇÃO! 27/0112012 
	

MEI: rão 

SITUACAO INSCRIÇÃO: Mvo 
	

DATADA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 27/01/2012 

/ 	
EMITIDO EM 

20/04/2017 1018:06 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

2 ILJM¼J flCIM 1 	 IJCOI Imo IvuIJflI'.eirMIa  

IDENTIFICAÇÃO DA CND 	 1 	 tubncS)) 

Número: 00000384/2017 Emissão: 20/04/2017 00:00:00 Validade: 

Controle: 	A23011-072034-629001-040435-005A 

IDENTIFICAÇAÕ DO CONTRIBUINTE 

Código: 1023693 	Nome: MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 	ME 

Insc. Mun. : 	23693 14949607000127 ..—' riE/RG: 

Endereço: AV.BOUGANVILLE N°383 	 CE?: 	- 

Bairro: BOUGANVILLE Cidade: CAPELINHA/MG 

ÇERTIDÀO 

Ressalvado á Fazenda Municipal o direito de pleitear a cobrança de 
débitos que venham a ser apurados posteriormente ao fornecimento da 
CERTIFICO que em nome do requerente não existe débito referente a 
MUNICIPAIS 	até a presente data, na Prefeitura Municipal de CAPELINHA 
sendo válida esta certidão por 90 	(Noventa) 	dias, a contar desta data. 

cp.e.  

quaisquei 
presente, 

TRIBUTOS - MG, 

cot o 

FINALIDADE 	 1 

LICITAÇÃO 

ASSINATURA 

Capelinha, 

wept de 

20 de Abril de 207 

/1 

"y 

( 

(* 

U-233 	 HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 20 de Abril de 2017 - 



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
20/04/2017 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
19/07/2017 

rilgilia 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS \t Rubuca 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MULTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001905889.00- SITUAÇÃO:  Ativo CNPJ/CPF: 14.949.60710001-27 

LOGRADOURO: AVENIDA BOUGANVILLE NÚMERO: 383 

COMPLEMENTO: BAIRRO: BOUGANVILLE CEP: 39680000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICjPIO: CAPELINHA UR 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, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Gera) do Estado 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
cana de adjudicação expedida em autos de Inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação Judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento 1  Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.98112005. 

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

IDENTIFICAÇÃO NÜMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em wwwiazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários > 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000204564103 

bttps://www2.fazendamg.gov.br/sol/ctrlJSOL/CDT/DETALHE_746?ACA&=WSUA,.. 20/04/2017 



VOLTAR 

CAIXACA' san 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	14949607/0001-27 

Razão Social,  MULTIDELAS COMUNICACAO E MARIKETING LTDA 

Nome Fantasia:MULTJDEIAS COMUNICACAO E MARKETING 

Endereço: 	RUA GOVERNADOR VALADARES 140 SALA 101 ANDAR 11 
CENTRO 1 CAPELINHA / MG 139680-000 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 06/04/2017 a 05105/2017 

Certificação Número: 2017040603573484598626 ...- 

Informação obtida em 20/04/2017, às 10:32:46. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.brfEmpresalCrf/Crf/FgeCFslmprimirPapeLasp?VARpes... 20/04/2017 



CERTIDÃO NEGATIVA 16E DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MULTIDELAS COMUNICACÃO E MARKETING LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.949.607/0001-27 

Certidão n°: 127718218/2017 
Expedição: 20/04/2017,15 10:33:44 
Validade: 16/10/2017 /'lSO (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MULTIDEIAS COMUNICÂCAO E MARKETING LPDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 

14.949.607/0001-27, 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.brY . 
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. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 70, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Capelinha, 24 de abril de 2017 

A 

Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro José Dailson Cordeiro 

Referência: Pregão Presencial 002/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME, inscrita no CNPJ 

sob n° 14.949.607/0001-27, com endereço à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHA/MG, neste ato representada por REGIANE MARQUES SAMPAIO, 

brasileira, casada, sócia-administrativa, RG M-5.686.823, em atendimento ao 

disposto no Edital do Pregão 002/2017 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, 

vem perante V. Sa. DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos, 

Atenciosamente, 

Rei. e Mar ues Sampaio 

CPF: 001.217.636-25 

Ci 



n 	 
; cjU 

GB CONSTRUTORA 

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICO-OPEÁ 

onstrutora 

Atestamos, para os fins de direito, que a empresa MULTIDEIAS COMUNICAÇÃO 

& MARKETING LTDA - ME, com sede à AV. BOUGANVILLE, 383, MUNICÍPIO 

DE CAPELINHA/MG, inscrita no CNPJ fl°  14.949.607/0001-27, demonstrou, 

como fornecedora desta empresa, possuir aptidão técnico-operacional para a 

prestação de serviços de assessoria de imprensa, comunicação e marketing em 

geral, tanto nas formas tradicionais como nos formatos digitais, assim como na 

produção, edição, diagramação e produção gráfica de produtos de divulgação 

publicitária e institucional, sempre cumprindo fielmente às discriminações dos 

serviços contratados e especificações técnicas. 

Capelinha, 20 de abril de 2017 



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais /4 
TJNG - COMARCA DE CAPELINHA 

CERTID22 CfVEL NEGATJVV- ESPECÍFICA POR AÇO FALICTALõONCC 

CERTIFICO que, revendo os registros de distrihuiço de ac de NATUREZA C±V] 
resta comarca.,, até a presente data, nas aç'6es especificas de CONCORDATA PREVENTIVA 
CONCORDATA SUSPENSIVA FALÊNCIA DE EIiFP.ESRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇZO EXTRAJUDICIAL, RECUIt'ERAÇ?40 
JUDICIAL NADA CONSTAjm  traeitaço contra: 

N1JL.T IDEIAS COIItJNICACAO E MARKETING LTL'A ME 

A PRESENTE CERTLDO N?Ç0 EXCLUI. A poSSI:BILIDADE. DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇ;ES DI 
NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS,, 
Uuservaçes da(o) Escri'Z(c') do Judicial..,  
CNPJ SOE': N21 ,949,6[S7/ 01-27 

CAPELINHA. 211 de ABRIL de 2017 	13:111:58 

WATALICIA 	[SOMES 
E[icRIv(0) DO JUDICIAL. 

TENÇ?C,: 

Cerild.o composta de 11111 tolha(s) 
ri presente: certido abrange os processos ria Justiça Comum do Juizado Especial e da. 
Torra Recursai 
Documnen te mmi ti do por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou raso ra ger 
sua i.nval idade e será considerada como indício de passível ad 'ai teraçTo ou ten tati.v 
de fraude.  
Esta cc rt ido só é válida cc' original ou devidamente auteriti cad a por ei: c iai pCWI i C 

Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emiss2 
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto nE 12/211111 

ERUM DR. LEONARDO A.. PIMENTA 
R 	CAF'ITZO ]OMIHGOS I:IMENTA,  19 BAIRRO: CENTRO CEP: 396811111111 

CAPELINHA - MINAS GERAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEUNHA-MG 

ALVARÁ DE LICENÇA 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME,IWÇeJ 

EXERCÍCIO 2411V 

IDENTIFICAÇÃO DO ALVARÁ 
& 

Número: 	396/2017 	 3 EmIssão: 	23/01/2017 	{iendmento: 	3i7]z)jiil'tZ  
Controle: 	A23001-273061-923301-060006-040A 

O Prefeito Municipal de 	Capelinha , de acoido coma Iegislaçâo vigente, resolve. 
atendidas as determinações gerais. CONCEDER Licença, conforme abaixo descrito: 

INDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Código: 	23693 	 Nome: 	MULrIDEIAS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA- ME 
Insc. Municipal: 23693 	 CNPJ/CPF: 	14949607000127 	1 IE/RG: 
Endereço:AV BOUGANVILLE -383 	 (CEP 	39680-000 
Bairro: BOUGANVILLE 	 l Cidade: 	CAPEUNHWMG 

ATI VIDA DE PRINCIPAL 

EDIÇÂO DE JORNAIS 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

0800.t0 às 18-0000 

RESTRIÇÕES 

OBSERVAÇÕES 

ASSINATURA 

Ç!4 	Capelinha, 	23de Janeiro de2017 	 - 

4 

Funcionário responsável 	 \- 	' 
-- 

/ 

Secretário 

SeuMunkjaI&Fvunçz  

DePltde 
pO8Ç4L 

 

ESTE ALVARÁ DEVE SER EXPOSTO EM 
LOCAL VISIVEL E RENOVADO ANUALMENTE 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n.° 20.638.20110001-26 

Pregão N2  0002/2017 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2.017, às 08:30 horas, na sala de 

licitações da Câmara Municipal de Capelinha-MG, reuniram-se o pregoeiro e a 

equipe de apoio nomeados através da Portaria n° 012/2017, para abertura da 

presente licitação na modalidade Pregão Presencial no 002/2017,visando a 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Câmara, por meio de lances verbais 

disputados entre os licitantes, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. Requisitante do presente instrumento: 

Câmara Municipal de Capelinha. Credenciamento: Os representantes credenciados 

declararam que cumprem plenamente os requisitos exigidos para habilitação na 

licitação e que não estão impedidos de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua 

habilitação. Os representantes credenciados entregaram os envelopes "Proposta" e 

"Documentação" das respectivas empresas, sendo: 

Empresas Credenciadas 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

Multidéias Comunicação & Marketing 

LtdaME 

João Ivandro Sampaio 

Adulio dos Santos Gomes 

06521548670 

Adílio dos Santos Gomes 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a 
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou 
compatibilidade do objeto, prazos e condições da prestação de serviços, co 
aqueles definidos no Edital, tendo classificado a proposta, foram convidados os 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHAr,  a>X. 

ESTADO  DE MINAS GERAIS 
CNPJ n°20.638.201/0001-26 k. 

Licitantes para a participação da Fase de Lances em razão dos preços propostos, 
conforme abaixo. 

Objeto Multidéias Adílio 
Assessoria imprensa 2.600,00 4.980,00 

2.5579,00 2.580,00 
2.549,00 2.550,00 
2.499,00 2.500,00 
2.449,00 2.450,00 
2.399,00 2400,00 
2.349,90 2.350,00 
2.299,00 2.300,00 
2.249,00 2.2.50,00 
2.199,00 2.200,00 
2.199,00 

Abertos os Envelopes de Habilitação dos Licitantes e analisados os documentos de 
habilitação,foi verificado que: 
A EMPRESA Multidéias Comunicação & Marketing Ltda ME atendeu os 
requisitos do Edital, considerada HABILITADA. Os documentos de habilitação 
examinados e a proposta do credenciado. Foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos 
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição do Licitante para exame e 
rubrica. 
O envelope de Habilitação da empresa: Adílio dos Santos Gomes 06521548670 
será devolvido devidamente lacrado, após a adjudicação e Homologação do 
certame. 

A Multidélas Comunicação & Marketing Ltda ME Vencedoras no iteM conforme 
mapa de apuração acima. 
o sito oficial da Caixa Econômica Federal não estava disponível para autenticação 
da Certidão do FGTS da empresa Multidéias Comunicação & Marketing Ltda ME, 
o que será feito posteriormente. 
Consultados, os Licitantes declinaram expressamente do direito de interpor 
recurso, decaindo dessa forma o direito de inter' osi ão de recurso. 

Nada mais á declarar foi encerrada a sessão às 10h:03m. 
ASSINAM: 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINAE. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n.°20638.201/0001-26 

João I'vandro Sampaio Multideias Comunicação & Marketing 
Ltda ME 

Adílio dos Santos Go 

/ 

/Adílio dos Santos Gomes 
'06521548670 

Jo' 

'1 
5 gi1  onCorde'mnr PREGOEIRO 

R a# e ássia Rocha Gomes 

Lna 

EQUIPE DE APOIO 

Rocha Santos EQUIPE DE APOIO 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Governo do Estado de MINAS GERAIS 

ADJUDICAÇÃO 

Licitação 
	

Pregão Presencial N°000002/2017- 2410412017 -  Processo N°000002/2017 

Responsável JOSE DAILSON CORDEIRO 

Data 
	

24/04/2017 

ADJUDICAÇÃO 
/ 

O Pregoeiro Municipal, após instaurar o Processo Licitatório no. 
000002/2017 na modalidade Pregão Presencial n°, 000002, decidiu 
ADJUDICAR o objeto do presente processo as empresas: MULTIDEZAS  
COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME  vencedoras dos itens 
conforme apurados no Mapa de lances, sendo: 
MULTIDEIAS CDMUNXCACAO E MARKETING LTDA - ME no item (item  
1/lote 11 no valor de R$ 2199,0000 (dois mil cento e noventa e nove  
reais) no valor total de R$ 17.592,00 (dezessete mil Quinhentos e 
noventa e dois reais)  

Capelinha - MG, 24 de abril de 2017. 

JOSE DA 1-' CORDEIRO 



Pregão Presencial N°000002/2017 - 24/04/2017 - Processo N°000002/2017 Licitação 

Responsável 

Data 

GEDALVO FERNANDES DEARAUJO 

24/04/2017 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

Governo do Estado de MINAS GERAIS 

HOMOLOGAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Capelinha, 24 de abril de 2017. 

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capelinha/MG, 

Sr. Gedalvo Fernandes de Araujo, vem nos termos da Lei 8.666/93, 10.520/02, 

homologar o Processo Administrativo de Licitação n.°. 000002/2017 - Pregão 

Presencial n.°. 000002, para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA, ainda determino que se dê publicidade. 

EMPRESA VENCEDORA: 
MULTIDEXAS COMUNICACAO E M Cfl ING LTDA - ME 

GEDALVO FE ̀ ~11 5 DE ARAUJO 

Presidente da Mesa Diretora da Cá ara Municipal de Capelinha 

111 



JOSE DA 
Pregoeiro 

RDEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPEiiNRA4aDi \  

ESTADO [E MINAS GERAIS 
CNRJ n.° 20638-20110001-26 

'4 	 

/ Responsável 

Data 

JOSE DAILSON CORDEIRO 

24)04/2017 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO/PUBLICAÇÃO 

A Câmara Municipal de Capelinha, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro Municipal, 

torna público o resultado do Processa Licitatória no. 000002/2017, na modalidade Pregão 

Presencial no. 000002, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDER A CÃMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINHA, homologado e adjudicado em favor das licitantes: MULTIDEIAS 

COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME,  conforme extrato abaixo, publicado no 

quadro de avisos oficia) da Câmara, no dia vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 

mil e dezessete. 

Contratante: Câmara Municipal de Capelinha - MG. 

Empresas vencedoras: MLJLTIDEIAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME. 

Capelinha,vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete. 

111 
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ca O.hS/(XJ 21, 

NOTIFICAÇÃO 

Oficio n°: 387 /2017/PR 

Destino: Multideias Comunicação e Marketing LTDA -ME 

Origem: Câmara Municipal de Capelinha/MG 

Referência: Contrato Administrativo! Processo Licitatôrio no  002/2017/ Pregão Presenciar 

002/2017 

CarEssima Sra. Regiane Marques Sampaio, representante legal da empresa Multideias 

Comunicação e Marketing, 

Trata-se de notificação referente ao não cumprimento das cláusulas contratuais 

previstas no contrato administrativo decorrente do Processo Licitatório n°  002/2017, 

modalidade Pregão Presencial 002/2017, firmado no dia 27 de abril de 2017, a qual a 

empresa notificada foi vencedora, 

A notificação se deve pelo não cumprimento parcial do contrato, em razão da 

ausência de um profissional da empresa contratada nas dependências da Câmara 

Municipal pelo período de 08 (oito) horas semanais, para prestar serviços "in oco", bem 

como durante as reuniões plenárias, conforme dispõe a Cláusula Quarta, item II, alínea "h" 

do supracitado contrato administrativo. 

Verificada a necessidade e a imprescindibilidade da execução dos serviços da 

assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Capelinha, a contratante, através de 

seu presidente Sr. Gedalvo Fernandes de Araújo, utiliza do presente para NOTIFICAR a 

empresa vencedora do certame, Multideias Comunicação e Marketing LTDA - ME, para 

que compareça, no prazo de 03 (três) dias, na sede da Contratante para prestar os 

esclarecimentos possíveis em relação ao descumprimento contratual, bem como para 

retornar ao exercício das atividades previstas em contrato. 

Destaca-se que a não observância/cumprimento das cláusulas contratuais poderá 

gerar sanções à empresa contratada, tais como rescisão unilateral do contrato (cláusula 

sétima, item 7.1, alínea "a"), aplicação de advertência e até multas (cláusula oitava), sem 

prejuizo das demais sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 (lei de licitações). 

LI 

Capelinha, 19 de Setembro de 2017. 

JJ \v 
Gedalvo Fe nandes de Araújo 	 J" 

Presidente da Câmara unicipal de Capelinha/MG 	
1 

Rua José Pimenta de Figueiredo, n°05, Centro, Capelinha/MG - CEP: 39.680-000 - 
Telefone: (33) 3516-1799 

cmcapelinha@uaivip.com.br  

    



      

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

     

     

     

CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO, COMO CONTRATANTE A CAMARA 

MUNICIPAL DE CAPELINHA/MG, E, DE 

OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA 

MULTIDÉIAS COMUNICAÇÂO & MARKETING 

LTDA-ME DE CONFORMIDADE COM AS 

CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

A Câmara Municipal de Capelinha/MG, com sede na cidade de Capelinha/MG, na Rua 

José Pimenta de Figueiredo, n°05, Bairro: Centro)  inscrito no CNPJ: 20.638201/0001-26, 

neste ato representado pelo Senhor Sr. GEDALVO FERNANDES DE ARAUJO, casado, 

Brasileiro, residente e domiciliado em - CAPELINHA-MG, portador da CI-MG-1.206.554, 

CPF:407.274.166-34 a seguir denominada CONTRATADA, a empresa MULTIDÉJAS 

COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA-ME, situada à AV BOUGANVILLE,338, 

BOUGANVILLE, CEP: _39680.000 inscrita no CNPJ sob o n2  14.949.607/0001-27 e ato 

representada por seu representante legal REGIANE MARQUES SAMPAIO , 

5.686.823.SSP-MG, 	e do CPF n0001.217.636-25, residente e domiciliado à AV 

BOUGANVILLE, 383, BOUGANVILLE - CEP:39680.000, resolvem firmar o presente 

contrato para fornecimento de produtos, como especificado no seu objeto, em 

conformidade com o Processo Licitatório n9  002/2017, na modalidade Pregão Presencial 

flQ 0002/2017, sob a regência das Leis Federais n.2s 10.520/02 e 8.666/93, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE 

IMPRENSA PARA ATENDERA CÃMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA. 



        

        

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

       

       

        

         

         

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.- O contratante pagará ao contratado o valor total- de R$ 17.562,00 (DEZESSETE MIL E 

QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS). 

2.2. -  O pagamento será realizado em parcelas mensais de R$ 2.199,00 (_DOIS MIL 

CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS). 

2.3.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

2.4 - O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do 

serviço a ser prestado, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela 

execução do contrato. 

o 2.5 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua 

reapresentação. 

2.6 - A Câmara Municipal de Capelinha poderá sustar o pagamento a que a contratada 

tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 

contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

2.7 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas 

com a qualidade. 

CLÁUSULA TECEIRA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

3.1. - Os serviços serão executados no local da ordem de serviços emitida pelo setor de 

compras da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA mediante apresentação de requisição. 

3.3. - O recebimento dos serviços, serão efetuados pelo Presidente da Mesa Diretora pela 

Secretaria, após a verificação da qualidade dos mesmos e conseqüente aceitação, 

obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verifiquem defeitos ou incorreções. 

9 



       

       

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

      

      

       

        

3.4. - O Presidente da Mesa Diretora irá para fiscalizara objeto contratado, observados os 

artigos 73 a 76, da Lei Federal n.2  8.666/93. 

3.5. - Na ocorrência de atrasos na execução dos serviços, o CONTRATANTE poderá aplicar 

as penalidades previstas neste contrato. 

CLÁUSULA QUARATA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. - São obrigações das partes: 

1- DO CONTRATANTE: 

a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas 

no fornecimento do produto. 

b) Expedir atestado de inspeção dos serviços, que servirá de instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido. 

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias; 

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

termos deste contrato; 

li - DA CONTRATADA: 

a. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter 

em dia as obrigações sociais, previdenciárias e salários dos empregados; 

b. Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços 

prestados; 



   

'e  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 	Ç Fls. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

11 	 

c. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou 

em parte o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 

aplicáveis ou cabíveis; 

d. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Contratante, a inspeção dos 

serviços, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

e. Participar à fiscalização ou à supervisão do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte)  de 

acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

f - Prestar os serviços elencados neste Termo de Referencia, de forma satisfatória, nos 

prazos estabelecidos e obedecendo toda a legislação pertinente(se for o caso). 

g - A Contratada sempre que verificada a necessidade, se obriga a enviar um profissional 

às instalações da Câmara de Capelinha. 

h - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional na Câmara, pelo período mínimo de 

02(dois) dias semanais, compreendendo 08 (oito) horas semanais, nas dependências 

da CONTRATANTE, prestando os serviços de assessoria "in loco', e ainda comparecer a 

todas as reuniões plenárias ordinárias, extraordinárias e tribuna livre; ou outro 

profissional que vier a substitui-lo;. 

- A Contratada não se responsabiliza pela veracidade e legalidade de qualquer 

documento apresentado pela Câmara Municipal. 



AMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

- Manter as condições de habilitação exigidas na fase de habilitação do procedimento 

licitatório, durante toda a execução do contrato. 

k. arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do 

presente contrato. 

1. Manter assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. -) As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias - 

01001002.112200022.007-33903900- Ficha 33 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 

6.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2017, contado da data 

de sua assinatura. 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 

7.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial 

ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA; 

Á 
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b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

dJ Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 

Licitações; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 

- atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

8.1.1. advertência; 

8,1.2. 03% (três décimos por cento) por dia, até o 102(décimo) dia de atraso)  da entrega 

do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

8.1.3.20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for ocaso; 

8.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

8.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal)  garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
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(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

83. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 

promova sua reabilitação. 

8.4. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município 

de CAPELINHA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação 

ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for 

o caso. 

CLÁUSULA NONA DA PUBLICAÇÃO 

9.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 

Município, por contado CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

101.1. - Fica eleito o foro da comarca de Capelinha para solucionar quaisquer dúvidas 

quanto à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

CAPELINHA, 27 DE ABRIL DE 2017. 

GEDALVO F#VDE ARAUJO 

Presidente da Mesa Diretora 
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