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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2022 

 
RECIBO DE EDITAL 

 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO A QUE SE REFERE À AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLAS DE 
SAMBA DESFILAREM PELAS VIAS PÚBLICAS NO CARNAVAL 2023. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA:_______________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº___________________________________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:_______________________________________________________________________________________________ 
 
CIDADE:___________________________________________BAIRRO:_____________________________________________ 
 
ESTADO:______________________________________________CEP:______________________________________________ 
 
CONTATO:________________________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONE: (XX)__________________________________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):__________________________________________________________________ 
 

 
Obtivemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local:______________________,_______de___________________________de 2022. 

 
____________________________________________________ 

ASSINATURA 
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EDITAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2022 

O Município de Guarani, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

18.338.160/0001-00, através do Prefeito Municipal, em conformidade com os dispositivos 

legais da Lei Federal 8.666/93 e pelas disposições deste Edital e seus Anexos, para 

CHAMAMENTO PÚBLICO A QUE SE REFERE À AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLAS DE SAMBA 

DESFILAREM PELAS VIAS PÚBLICAS NO CARNAVAL 2023. O EVENTO SERÁ REALIZADO NAS 

RUAS DA CIDADE.  

Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação no dia 04/01/2023 às 

09h00min.   

1- DO OBJETO:  

1.1. O objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO consiste em AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLAS DE 

SAMBA DESFILAREM PELAS VIAS PÚBLICAS NO CARNAVAL 2023. O EVENTO SERÁ 

REALIZADO NAS RUAS DA CIDADE, conforme especificações no Termo de Referência.  

1.2. Compreende-se como auxilio financeiro, o repasse no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais) a serem repassados às Escolas de Samba, que providenciaram suas inscrições 

dentro do prazo e preencherem todos os requisitos exigidos no Termo de Referência. 

1.3. O valor repassado deverá ser destinado EXCLUSIVAMENTE a realização do desfile 

carnavalesco.  

2-DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

2.1. Os documentos deverão ser entregues no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Guarani/MG no período citado no preâmbulo cuja abertura da sessão pública 

deste certame será dia 04/01/2023 às 09h00min, em envelope colado e indevassável, sob 

pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:  
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A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANI 

PROCESSO Nº 150/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

“ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO” 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

 

2.2. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:  

2.2.1. Cópia do Ato Constitutivo, que pode ser: Registro Comercial, Estatuto, Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, ou ainda Comprovante de Firma Individual; 

2.2.2. Cópia da Ata de Eleição da atual diretoria se for o caso; 

2.2.3. Prova de inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ (cópia do CNPJ) – emitido no prazo de até 90 dias, 

preferencialmente; 

2.2.4. Cópia do Documento Oficial de Identidade e do CPF do representante legal do 

proponente; 

2.2.5. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(emitido pela Caixa Econômica Federal); 
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2.2.6. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT) - Emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 

2.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de quitação plena emitida 

pela Receita Federal do Brasil; 

2.2.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão de quitação plena emitida 

pela Secretaria de Estado da Fazenda Estadual; 

2.2.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Guarani/MG; 

2.2.10. Comprovantes de ter a escola de samba desfilado, pelo menos, em dois carnavais 

promovidos no Município; 

2.2.11. Plano de Trabalho contendo: número de componentes previstos, número de alegorias, 

número de alas, trabalho social desenvolvido pela agremiação descrevendo como e a 

quantidade de pessoas que serão atendidas.  

2.2.12. Listagem com nome, telefone, endereço e número do documento de identificação de, 

todos os membros da diretoria das Escolas de Samba. 

2.2.13. Declaração assinada pelo Presidente da Escola ou Representante Legal devidamente 

constituído, comprometendo-se a cumprir rigorosamente o horário estabelecido para: Inicio 

do desfile, duração do desfile e termino do desfile.  

2.3. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada por 

Tabelião de Notas ou por servidor público municipal no exercício de suas funções. 

2.4. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 

3 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO: 
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3.1. A partir da data fixada no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará análise e julgamento, para aprovação ou não, da documentação dos interessados que 

protocolarem envelopes para credenciamento. 

3.2. Será aprovado o (a) proponente que apresentar a documentação descrita no item 2.2 deste 

edital.  

4 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS:  

 4.1. Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou identificado no processo para 

responder pelo (a) interessado (a).  

4.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos sobre o ato convocatório deste 

Chamamento mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico 

licitacao@guarani.mg.gov.br, não sendo de responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO o não recebimento quando detectadas falhas técnicas e/ou não funcionamento da 

internet.  

4.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Chamamento Público 

mediante petição a ser protocolada no setor de licitações.  

4.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias, protocolando-o no setor de licitações, de 08h00min as 11h00min ou 

de 13h00min as 16h00min, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentarem 

contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.  

4.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

mailto:licitacao@guarani.mg.gov.br
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4.6. As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito e 

devem ser protocoladas junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Guarani impreterivelmente no horário de atendimento.  

5. DO PROCEDIMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO:  

5.1. Serão contemplados o número máximo de 03 (três) escolas de samba que cumprirem as 

exigências que seguem:  

5.1.1. Ser do Município de Guarani;  

5.1.2. Apresentar toda a documentação exigida no instrumento convocatório.  

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS ESCOLAS DE SAMBA:  

6.1. DAS CONTRAPARTIDAS:  

6.1.1. As escolas de samba contempladas ficam obrigadas a realizar todas as atividades 

mencionadas abaixo com acesso público e gratuito à população: 

6.1.2. Realizar atividade carnavalesca relacionada ao Bloco seja ele desfiles, apresentações ou 

outras atividades apresentadas pela Administração; 

6.1.3. Comparecer com a Escola de Samba em sua totalidade de integrantes em todas as 

atividades apresentadas pela Administração Municipal nos dias e horários de acordo com a 

programação do Carnaval 2023.  

6.1.4. Realizar prestação de contas até 90 (noventa) dias após realização do desfile.  

6.1.5. A escola deverá cumprir com rigor os horários de inicio, termino e a duração do desfie. 

Em eventual atraso, a agremiação será penalizada em multa financeira a ser determinada pela 

Comissão de Carnaval posteriormente constituída pelo Prefeito Municipal.  

6.1.6. A Escola de Samba deverá cumprir com quaisquer outras determinações do Poder 

Público Municipal com relação ao Carnaval 2023. Por exemplo: Exigência da Passagem de Som.  
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7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. A despesa com o objeto deste edital está a cargo de elemento orçamentário na seguinte 

dotação: 

3.3.50.43.00.2.04.04.13.392.0011.2.0047 – FONTE: 1.500.000 – SUBVENÇÃO ÀS ESCOLAS DE 

SAMBA DO MUNICÍPIO.  

8. DO PAGAMENTO:  

8.1. O pagamento ocorrerá até o dia 10/01/2023, ao representante da escola participante da 

licitação, ou por seu procurador com firma reconhecida. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

9.1. As escolas de samba serão acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria Requisitante, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos pela secretaria requisitante.  

9.3. A prestação de contas do auxílio financeiro recebido em decorrência deste Chamamento 

Público deverá seguir fidedignamente as orientações do setor contábil do Município de 

Guarani.  

Guarani/MG, 22 de dezembro de 2022. 

 

________________________________________ 
Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti 

Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO: Atendendo as determinações legais constantes da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações, DECLARO estar de acordo com o presente edital. 

 

_____________________________________________ 
Ricardo de Oliveira Zanella 

Assessor Jurídico – OAB/MG Nº 92.615


