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EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0116/2015 

INEXIGIBILIDADE N.º 006/2015 

CHAMADA PÚBLICA  
 

A Prefeitura Municipal de Caratinga/MG, com sede à Rua Raul Soares, n° 171, 1º andar, 

Centro, Caratinga, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 18.334.268/0001-25, através de 

seu Prefeito Marco Antônio Ferraz Junqueira, por meio do Presidente e Membro da 

Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria Nº 013/2015, torna público 

para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local abaixo previsto, abrirá 

licitação para CREDENCIAMENTO PUBLICO de diversos Bares, Restaurantes e similares, 

de acordo com as condições estabelecidas no Edital, observadas às disposições contidas 

na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

Maiores informações poderão ser obtidos na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARATINGA, no endereço supra citado, nos horários de 12:00 às 18:00 horas. 
 

1. DO OBJETO 

1.1 - E objeto do presente procedimento administrativo o chamamento público de 09 (nove) 

bares, restaurantes e similares, destinados atender o Festival de Inverno do Município de 

Caratinga / MG, no período de 09 a 11 de junho de 2015, em conformidade com as 

condições estabelecidas neste Edital de Inexigibilidade de Credenciamento, que deverão 

ser executados em instalações do CREDENCIADO. 
 

1.2 – Tem como finalidade o presente chamamento publico a promoção gastronômica em 

09 (nove) bares, restaurantes e similares, a onde os mesmo irão apresentar um prato 

culinário, tendo o apoio por parte do município de Caratinga / MG, apresentação de show 

artístico musical ao vivo. 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente chamada pública, qualquer estabelecimento com as 

características de Bares e similares, desde que atendidos os requisitos exigidos neste 

instrumento de Chamada Publica.  
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2.1.1 – Registrado no Ministério da Fazenda (CNPJ); 

2.1.2 – Possuir Alvará de Funcionamento/localização, emitido pela Prefeitura Municipal de 

Caratinga, com validade vigente; 

2.1.3 – Declaração dos seguintes serviços: Servir “porções “tira gosto” além  de bebidas, em 

seu cardápio; 

2.1.4 - Requerimento / Chamada Pública, conforme Anexo I; 

2.1.5 – Declaração de Idoneidade, conforme Anexo II.  
 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

3.1 - Os interessados deverão apresentar na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARATINGA, à Rua Raul Soares, nº. 171, 1º andar, Centro, Caratinga/MG, nos horários 

de 12:00 às 18:00 horas, nos dias de 29 a 07 de julho de 2015, mediante protocolo, do 

requerimento da Chamada Pública, acompanhada da respectiva documentação relacionada 

no item 2, em envelope único, opaco, hermeticamente fechado, contendo em sua parte 

frontal os seguintes e únicos dados, vedada a remessa pelo fax ou e-mail:  

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Caratinga /MG -  

Rua Raul Soares nº. 171, 1º andar, Centro - CEP: 35.300-000 - Caratinga/MG  

  INEXIGIBILIDADE  

  CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2015 

  NOME DO PROPONENTE: 

  ESPECIALIDADE: 

  ENDEREÇO: 

3.2 - A protocolização de proposta de trabalho implicará na aceitação integral e irretratável 

dos termos deste Edital, bem como no compromisso de observar regulamentos 

administrativos e normas gerais e especiais aplicáveis à espécie. 
 

4. PROCEDIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 

4.1 – O credenciamento será amplamente divulgado e estará permanentemente aberto aos 

interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo, através 

da imprensa oficial e de jornal diário, a Chamada Publica para a atualização dos registros 

existentes e para o ingresso de novos interessados, conforme art. 34, § 1º da Lei 8666/93.  
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5. – SELEÇÃO DOS BARES E SIMILARES / CLASSIFICAÇÃO 

5.1 - Serão consideradas SELECIONADAS, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública; 

4.3 - A Comissão Julgadora selecionara os nove bares e similares, considerando-se a 

ordenação da exigência do ITEM 02. 

4.4 – Havendo empate na classificação, será utilizado sorteio, selecionando os 09 (nove) 

primeiro sorteado, contemplado a participação no evento.  
 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1 – Esclarecimentos relativos a presente Chamada Pública e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão 

prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao Departamento de Compras e 

Licitação da Prefeitura Municipal de Caratinga - MG.  

5.2 – Fica eleito o foro da cidade de Caratinga / MG, como competente para dirimir todas as 

questões decorrentes do credenciamento. 
 

6.  ANEXOS 

6.1 – Integram o presente instrumento os seguintes anexos. 

a) Anexo I – Requerimento / Chamada Pública; 

c) Modelo de Declaração de Idoneidade; 

 

Caratinga, 26 de junho de 2015 

 

PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA  

 
 
 
__________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º _______________, 

estabelecido na Cidade de ____________, Rua _________, n.º ____, CEP: _______, Fone: 

_________, e-mail: ____________, requer sua inscrição na Chamada Pública Nº. 

____/2015, objetivando a integrar ao Festival de Inverno do Município de Caratinga / MG, 

com finalidade de promoção gastronômica, a onde os mesmo irão apresentar um prato 

culinário, tendo o apoio por parte do município de Caratinga / MG, apresentação de show 

artístico musical ao vivo, no período de 09 a 11 de junho de 2015.  

 
 

RESPONSÁVEL (IS) QUE REALIZARÁ OS SERVIÇOS: 

 

NOME: :_________________________________________________________ 

 

CPF:____________________________________________________________ 

 

 

Caratinga, ___de _______ de 2015 

 

 (nome e assinatura do solicitante) 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

Declaro (amos), para os fins de direito, na qualidade de Credenciando(s) do Cadastramento 

da Chamada Pública Nº. 002/2015, instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARATINGA, que não sou (somos) declarado(s) inidôneo(s) para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmo (amos) o (a) presente. 

 

 

 

Caratinga, ___de _______ de 2015. 

 

 

 

____________________________ 

(nome e assinatura do solicitante) 
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AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE/CHAMADA PUBLICA N.º 006/2015 A Prefeitura 

Municipal de Caratinga - MG, 18.334.268/0001-25, Fone: (33) 3329-8023/8019, tem por 

objeto o chamamento público de 09 (nove) bares, restaurantes e similares, destinados 

integrar ao Festival de Inverno do Município de Caratinga / MG, com finalidade de promoção 

gastronômica, a onde os mesmo irão apresentar um prato culinário, tendo o apoio por parte 

do município de Caratinga / MG, apresentação de show artístico musical ao vivo, no período 

de 09 a 11 de julho de 2015. Os interessados deverão apresentar na Sede da Prefeitura 

para retirada do Edital, no período de 29 de junho a 07 de julho de 2015, Caratinga/MG, 26 

de junho de 2015 – Comissão Permanente de Licitação. 

 
 
 

 


