
 
 

 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 030/2018 
Inexigibilidade n.º 006/2018 

 

EDITAL DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

 GRANITO-PE, 21 de Setembro de 2018. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL - BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A 

REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS 

CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 no Município de 

GRANITO PE. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GRANITO, Estado de 

Pernambuco, doravante denominada Comissão Permanente de Licitação nomeada pela 

Portaria Nº 001/2018, de 02 de Janeiro de 2018, conforme autorização do Sr. Prefeito, 

convida Vossa Senhoria para participar do processo Licitatório na modalidade 

INEXIGIBILIDADE, que será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e de 

acordo com os critérios e condições a seguir determinados. 

A documentação e proposta relativa a licitação serão recebidas, às 10h00, do dia 

27/09/2018, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente, na 

sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GRANITO, 

Estado de Pernambuco, situada à Av. Jose Saraiva Xavier, 90 Centro, nesta cidade de 

GRANITO - PE. 

 

  Este Edital se regerá pela Lei Federal 8.666 de 21 de Setembro de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

A sessão pública para abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 

proposta de preços será realizada no local, dia e hora citados acima. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui o objeto do presente CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL - BANDA 

REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO 

PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, NO DIA 

05 DE OUTUBRO DE 2018 no Município de GRANITO PE, conforme especificação no 

anexo II deste edital. 

 Para participar a empresa deverá apresentar as seguintes documentações: 

 

I. Nome ou denominação da empresa ou atração a ser contratada; 
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II. NOTAS FISCAIS DE SHOWs ANTERIORES REALIZADO PELO ARTISTA que comprove 

de forma clara que o valor a ser pago ao artista está condizente com o mercado e com o que 

ele recebe regularmente na época do evento;que todo o processo deverá ser instruído com 

contratos, recibos de pagamento e depósitos bancários relativos a shows anteriores com 

características semelhantes. 

 

III. CARTA DE EXCLUSIVIDADE DE ANTECEDENDIA - que a contratação seja feita 

diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo;que, na contratação por meio 

de empresário, exista um contrato de agenciamento prévio entre o empresário e o artista, 

com cláusulas tais como de duração contratual, abrangência territorial e percentual; 

 

IV. COMPROVAÇÃO DE SITE, HISTÓRICO DO ARTISTA , CDS E DVDS GRAVADOS, que o 

artista a ser contratado seja consagrado pela crítica ou pela opinião pública, o que poderá 

ser comprovado através de discos gravados, referência a sua participação em dois ou três 

eventos realizados na região ou recortes de jornais de circulação local, regional ou nacional 

 

V. RELAÇÃO NOMINAL COM IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL E TELEFONE 

PARA CONTATO DOS MUSICOS INTEGRANTES E QUAL A FUNÇÃO NA BANDA (MUSICO); 

 

VI. que sejam obtidos os documentos de identificação (ato constitutivo e outros, CNPJ, 

cédula de identidade e CPF) das produtoras e dos seus sócios; 

 

VII. regularidade de quem for contratado junto ao FGTS e às contribuições previdenciárias 

(INSS), Certidões Receita federal, Dívida ativa da União, Regularidade Estadual, e Municipal, 

Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;que sejam obtidos comprovantes da existência de 

endereços das sedes dos contratados, constantes dos cadastros da Receita Federal e Juntas 

Comerciais; e 

 

VIII. PROPOSTA COMERCIAL que seja discriminado os valores de Cachê, Valor de 

empresário (se o Caso), despesas de hospedagem, Despesas de deslocamentos, transportes 

 

APÓS recebido os documentos a Comissão irá verificar se existe a inviabilidade da 

competição, devendo observar os recortes de matérias jornalísticas e da crítica especializada 

que indiquem tratar-se de artista consagrado pela opinião pública local, regional ou nacional; 

Observar ainda se há documento que demonstre a exclusividade da representação por 

empresário do artista ou prova equivalente, mesmo que se refira a períodos determinados, 

no caso de contratação que exija tal interveniência, não se aceitando meras declarações sem 

comprovação inequívoca da legitimidade da condição do signatário para firmar o documento. 
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      A comissão irá remeterá o processo à Secretaria de Administração e 

Finanças, a fim de que seja informado sobre a existência, ou não, de disponibilidade 

orçamentária-financeira para a realização da despesa. 

 

     Devolvidos os autos devidamente instruídos, e julgando conveniente a 

contratação, o Gestor endereçará o processo à Procuradoria ou Assessoria Jurídica da 

Prefeitura para emissão de parecer fundamentadono art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/93 e elaboração do contrato a ser celebrado. 

 

    Concluído o procedimento, os autos deverão ser encaminhados ao Gestor para 

ratificação e publicação,como condição para eficácia dos atos.  

 

Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela Prefeitura 

Municipal de GRANITO a qualquer interessado, na sala de reunião da CPL nos horários de 

8:00 às 12:00 horas, no seguinte endereço Av. Jose Saraiva Xavier, 90 Centro. 

 

É facultado à Comissão de Licitação em qualquer fase do processo licitatório, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo vedada 

a inclusão posterior de documento. 

 

As omissões e dúvidas decorrentes do presente processo licitatório serão 

dirimidas à luz do contido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgada no Foro da Comarca de 

GRANITO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes documentos 

anexos: Anexo I – Minuta do Contrato. 

 

GRANITO – PE, em 21 de Setembro de 2018. 

 

 

 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

Presidente 
LUCIANA BARBOSA DA SILVA 

-Secretaria- 

 

 
JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR 

-Membro- 
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 

-Membro- 
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(A MINUTA ABAIXO É PARA OS CASOS EM QUE O CONTRATO FOR FIRMADO 

MEDIANTE EMPRESÁRIO) 

Processo licitatório nº 034/2018 

Inexigibilidade de Licitação nº 006/2018 

Contrato nº ___/2018. 

Contrato de locação de serviços artísticos 

que fazem, entre si, de um lado, o 
Município de GRANITO (PE), e, do outro, 

a firma _________, na forma abaixo. 

 

Aos _____ dias do mês de___________ do ano de dois mil e nove (___/___/2018), no 

prédio sede da Prefeitura Municipal de GRANITO, Estado de Pernambuco, à Av. Jose Saraiva 

Xavier, 90 Centro – GRANITO - PE, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA 

MUNICIPAL DO GRANITO, pessoa jurídica de direito, inscrita no CNPJ sob o n.º 

______________/0001-___, com sede localizada à Rua Praça Raimundo Targino Ferreira, 

22- centro, GRANITO – PE, nesteato, representadaporseu  Prefeito, JOÃO BOSCO LACERDA 

DE ALENCAR, brasileiro,  casado, empresário,  residente  e  domiciliado nesta cidade, 

portador do CPF_________e  do RG n.º________________SSP/PE brasileiro, casado, e, 

residente e domiciliado nesta cidade de GRANITO –  PE, doravante denominado 

CONTRATANTE, e, do outro lado, ____________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede na Rua/Avenida/Travessa/Praça 

__________, nº ___, bairro ________, na cidade _____, Estado _________, neste ato 

representada por ____________, ______(nacionalidade), _______(estado civil), _______ 

(profissão – empresário?), portador(a) do CPF nº ________ e da Cédula de Identidade nº 

__________, residente e domiciliado(a) na cidade de ________, Estado ________, 

doravante denominada CONTRATADO(A), em conformidade com a lei nº 8.666/93 e a 

Inexigibilidade de Licitação nº 006/2018, procedimento este devidamente ratificado pelo 

Prefeito, ajustam e celebram entre si o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas 

abaixo pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste contrato a locação de serviços artísticos 

da(s) atração(ões) musical(is) abaixo discriminada(s), representada(s) pelo CONTRATADO, 

para execução de apresentação(ões) artística(s) durante os FESTEJOS DOS FESTEJOS DE 

COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE 

RANCHARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 no Município de GRANITO PE, na forma 

abaixo: 

1. 01 (um) espetáculo de “__________”, representado por ____________, com __ (____) 

horas de duração, a ser realizado no dia __ de ________de2018, no valor de R$ _______ 

(___________), em local e horário a ser pré-definido pelo Município; 
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2. 01 (um) espetáculo de “__________”, representado por ____________, com __ (____) 

horas de duração, a ser realizado no dia __ de ________de2018, no valor de R$ _______ 

(___________), em local e horário a ser pré-definido pelo Município; 

3. 01 (um) espetáculo de “__________”, representado por ____________, com __ (____) 

horas de duração, a ser realizado no dia __ de ________de2018, no valor de R$ _______ 

(___________), em local e horário a ser pré-definido pelo Município. 

 

1.1 - O presente contrato tem sua celebração vinculada à Inexigibilidade de Licitação nº 

___/2018, devidamente ratificada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que faz parte 

integrante deste como se aqui transcrito estivesse. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Pela locação aludida na cláusula primeira, o MUNICÍPIO pagará 

ao CONTRATADO o valor global de R$ ______ (___________), a ser pago posteriormente, 

de conformidade com a execução de cada referida apresentação artística, cujo(s) preço(s) 

individualizado(s) está(ao) acima descrito(s). 

 

2.1 - Todas as despesas inerentes à deslocamentosdos integrantes da atração musical 

durante a realização do evento serão de inteira responsabilidade do próprio CONTRATADA, 

cabendo ao CONTRATANTEas despesas de alimentação antes do show e camarim, desde 

que a atração apresente previamente a relação dos integrantes para realização do show. 

 

2.2 - Os pagamentos serão efetuados com recursos provenientes do ___________, previstos 

orçamentariamente no Elemento de Despesa nº ______________, Programa Atividade nº 

___________________, mediante apresentação da respectiva nota fiscal de serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Verificada inadimplência deste contrato em sua vigência, será o 

mesmo rescindido, ficando o CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que couber, sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da locação, 

ficando o CONTRATANTE sujeito à mesma multa se houver dado causa ao inadimplemento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATADO, pela inexecução bem como impontualidade e 

atraso nos prazos aqui pactuados ou qualquer forma de inadimplemento de suas obrigações, 

além de suas responsabilidades civil e criminal, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) suspensão temporária do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

c) eliminação definitiva do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

d) suspensão do pagamento; 

e) rescisão do contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte por 

mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios à vontade dos 

pactuantes e que tornem impossível a locação objeto deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isento do pagamento de 

qualquer indenização nas seguintes hipóteses: 

a) infringência de qualquer obrigação ajustada; 

b) se o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar 

ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato; 

c) paralisar a locação sem motivo justificado, a critério do CONTRATANTE; 

d) não executar a locação de acordo com o contido neste instrumento ou executá-la em 

desacordo com a fiscalização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O foro da comarca de GRANITO será o competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas da inobservância deste contrato. 

 

E por estarem de acordo, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma e para uma única finalidade e efeito, juntamente com as 

testemunhas abaixo transcritas. 

 

GRANITO (PE), __ de ______de2018. 

 

_______________________                                                      _______________________                                                              
Contratante                                                                                                             Contratado(a) 

 

 
_______________________                                                      _______________________                                                              

Testemunha                                                                                                                Testemunha 
CPF                                                                                                                                             CPF 
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(A MINUTA ABAIXO É PARA OS CASOS EM QUE O CONTRATO FOR FIRMADO 

DIRETAMENTE COM O ARTISTA, SEM EMPRESÁRIO) 

Processo licitatório nº 034/2018 

Inexigibilidade de Licitação nº 006/2018 

Contrato nº ___/2018. 

Contrato de locação de serviços artísticos 

que fazem, entre si, de um lado, o 
Município de GRANITO (PE), e, do outro, 

a firma _________, na forma abaixo. 

 

Aos _____ dias do mês de___________ do ano de dois mil e nove (___/___/2018), no 

prédio sede da Prefeitura Municipal de GRANITO, Estado de Pernambuco, à Av. Jose Saraiva 

Xavier, 90 Centro – GRANITO - PE, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA 

MUNICIPAL DO GRANITO, pessoa jurídica de direito, inscrita no CNPJ sob o n.º 

______________/0001-___, com sede localizada à Rua Praça Raimundo Targino Ferreira, 

22- centro, GRANITO – PE, nesteato, representadaporseu  Prefeito, JOÃO BOSCO LACERDA 

DE ALENCAR, brasileiro,  casado, empresário,  residente  e  domiciliado nesta cidade, 

portador do CPF_________e  do RG n.º________________SSP/PE brasileiro, casado, e, 

residente e domiciliado nesta cidade de GRANITO –  PE, doravante denominado 

CONTRATANTE, e, do outro lado, ____________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede na Rua/Avenida/Travessa/Praça 

__________, nº ___, bairro ________, na cidade _____, Estado _________, neste ato 

representada por seu sócio,____________, ______(nacionalidade), _______(estado civil), 

_______ (profissão), portador(a) do CPF nº ________ e da Cédula de Identidade nº 

__________, residente e domiciliado(a) na cidade de ________, Estado ________, 

doravante denominada CONTRATADO(A), em conformidade com a lei nº 8.666/93 e a 

Inexigibilidade de Licitação nº 034/2018, procedimento este devidamente ratificado pelo 

Prefeito, ajustam e celebram entre si o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas 

abaixo pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste contrato a locação de serviços artísticos do 

CONTRATADO, para execução de apresentação artística durante os FESTEJOS DOS 

FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NO 

POVOADO DE RANCHARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 no Município de GRANITO PE, 

na forma abaixo: 

1. 01 (um) espetáculo de “__________”, com __ (____) horas de duração, a ser realizado 

no dia __ de ________de2018, no valor de R$ _______ (___________), em local e horário a 

ser pré-definido pelo Município. 
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1.1 - O presente contrato tem sua celebração vinculada à Inexigibilidade de Licitação nº 

___/2018, devidamente ratificada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que faz parte 

integrante deste como se aqui transcrito estivesse. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Pela locação aludida na cláusula primeira, o MUNICÍPIO pagará 

ao CONTRATADO o valor global de R$ ______ (___________), a ser pago posteriormente, 

de conformidade com a execução da referida apresentação artística, cujo preço 

individualizado está acima descrito. 

 

2.1 - Todas as despesas inerentes à deslocamentosdos integrantes da atração musical 

durante a realização do evento serão de inteira responsabilidade do próprio CONTRATADA, 

cabendo ao CONTRATANTEas despesas de alimentação antes do show e camarim, desde 

que a atração apresente previamente a relação dos integrantes para realização do show. 

 

2.2 - Os pagamentos serão efetuados com recursos provenientes do ___________, previstos 

orçamentariamente no Elemento de Despesa nº ______________, Programa Atividade nº 

___________________, mediante apresentação da respectiva nota fiscal de serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Verificada inadimplência deste contrato em sua vigência, será o 

mesmo rescindido, ficando o CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que couber, sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da locação, 

ficando o CONTRATANTE sujeito à mesma multa se houver dado causa ao inadimplemento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATADO, pela inexecução bem como impontualidade e 

atraso nos prazos aqui pactuados ou qualquer forma de inadimplemento de suas obrigações, 

além de suas responsabilidades civil e criminal, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) suspensão temporária do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

c) eliminação definitiva do Cadastro de Prestadores de Serviços; 

d) suspensão do pagamento; 

e) rescisão do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte por 

mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios à vontade dos 

pactuantes e que tornem impossível a locação objeto deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isento do pagamento de 

qualquer indenização nas seguintes hipóteses: 

a) infringência de qualquer obrigação ajustada; 
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b) se o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar 

ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato; 

c) paralisar a locação sem motivo justificado, a critério do CONTRATANTE; 

d) não executar a locação de acordo com o contido neste instrumento ou executá-la em 

desacordo com a fiscalização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O foro da comarca de GRANITO será o competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas da inobservância deste contrato. 

 

E por estarem de acordo, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma e para uma única finalidade e efeito, juntamente com as 

testemunhas abaixo transcritas. 

 

GRANITO (PE), __ de ______de2018. 

 

_______________________                                                      _______________________                                                              

Contratante                                                                                                             Contratado(a) 
 

 
_______________________                                                      _______________________                                                              

Testemunha                                                                                                                Testemunha 
CPF                                                                                                                                             CPF 
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Timbre da banda MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 
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À Comissão Permanente de Licitação 

da  Prefeitura Municipal de Granito – PE 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL - BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A 

REALIZAÇÃO DO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS OS FESTEJOS DE 

COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE 

RANCHARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 EM PRAÇA PÚBLICA. 
. 

 

ITEM DISCRIÇÃO UNID QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

CACHÊ ARTÍSTICO“nome do artista e ou 

banda com participação de :?”,com 2 

horas de Show 

Apresentação 01   

2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO FRETE 01   

3 
DESPESAS DE ADMINSITRATIVA (IMPOSTOS 

E EMPRESARIO) 
UNID 01   

 

 

Valor total da proposta R$ xxxxx (xxxxx reais) 

    

 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 

indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação e que nos preços já estão 

incluídos fretes, deslocamentos, seguros e os demais encargos sociais. 

 

Forma de pagamento: após a apresentação. 

Condições de fornecimento: conforme edital. 

1 - O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo 

envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores). 

2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 

prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

3 - Declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, 

não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 

123/06, e, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, 

sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos. 

- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 

documento de convocação e para esse fim de execução da apresentação. 

 

cidade-PE27 de Setembro  de 2018 

 

 

Representante xxxx 

CPF: xxxxxxxx 

EMPRESARIO 

Nome empresarial xxxxx 

CNPJ: xxxxxx 

Timbre da banda 
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DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL - BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A 

REALIZAÇÃO DO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS OS FESTEJOS DE 

COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE 

RANCHARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 EM PRAÇA PÚBLICA. 

 

 

 

A EMPRESA RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE, 507, BAIRRO: CENTRO CEP: XXXXX0-

000 - CIDADE/UF, CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu representante legal, o 

Sr. XXXXXX INSCRITO NO CPF: XXX.XXX.XXX-XX, brasileiro, casado, empresário e proprietário 

e fundador da BandaXXXXX residente e domiciliado na RUA SÃO JOSE, 507, BAIRRO: 

CENTRO CEP: XXXXX0-000 - CIDADE/UF (comprovar com conta de luz e ou água), DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis 

anos.  

 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz SIM ( ) 

NÃO ( x). 
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Timbre da banda 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL - BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A 

REALIZAÇÃO DO EVENTO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS OS FESTEJOS DE 

COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE 

RANCHARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018 EM PRAÇA PÚBLICA. 

. 

 

 

 

 

A EMPRESA RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE, 507, BAIRRO: CENTRO CEP: XXXXX0-

000 - CIDADE/UF, CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu representante legal, o 

Sr. XXXXXX INSCRITO NO CPF: XXX.XXX.XXX-XX, brasileiro, casado, empresário e proprietário 

e fundador da BandaXXXXX residente e domiciliado na RUA SÃO JOSE, 507, BAIRRO: 

CENTRO CEP: XXXXX0-000 - CIDADE/UF (comprovar com conta de luz e ou água), declara 

sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder 

Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as 

Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 
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