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PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC 105/09 
CONVITE CC  008/09 

 
Pelo presente CONVITE, a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO, situada à PRC. INES FERREIRA MARCOLINI,60 torna pública a 
realização de licitação na modalidade CONVITE, regida pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, a ser aberta no dia 19/11/2009 às 9 horas. 
   
I - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
II - DO OBJETO: 
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços de 
recepção, som, decoração e buffet para 300 pessoas, destinado à 
Sessão Solene do dia 11 de dezembro de 2009, as 20 horas. (Conforme 
Descrição em Anexo I) 
 
III - ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelos 
proponentes no endereço, data e horário abaixo: 
 
CAMARA MUNINICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. 
PRC. INES FERREIRA MARCOLINI,60 – PAVIMENTO SUPERIOR 
LAGOINHA 
SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG 

DIA E HORÁRIO: até dia 19/11/2009 às 8 HS E 45 
MIN. 
 
IV - ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
Às 9 horas do dia e local acima mencionados, a Comissão Permanente 
de Licitações reunir-se-á, em sessão pública, para abertura dos envelopes 
contendo a documentação e propostas de cada licitante. 
Inicialmente, será aberto o envelope contendo a documentação para 
habilitação. 
Logo em seguida, não havendo a ocorrência de recurso contra a 
decisão da Comissão Permanente de Licitações que habilite ou inabilite 
qualquer licitante, serão abertos os envelopes contendo as propostas. 
 
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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Para participar da presente licitação, a licitante deverá apresentar, sob 
pena de inabilitação, 2 envelopes, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externa e frontal o seguinte: 
 
ENVELOPE Nº 01 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
LICITANTE: 
REF : CC  008/09 
DOCUMENTAÇÃO 
 
ENVELOPE Nº 02 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
LICITANTE: 
REF:  CC  008/09 
PROPOSTA 
 
No envelope Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO - a licitante deverá apresentar a 
seguinte documentação em original ou em cópia autenticada: 
 
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR 
(SOCIEDADE COMERCIAL). ART 28 INCISO III.     
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA FEDERAL. ART 29 III                                             
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA ESTADUAL. ART 29 III                                            
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA MUNICIPAL. ART29 III                                            
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS. ART 29 INCISO IV                                                   
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FGTS. ART 29 INCISO IV                                                   
CARTÃO DO CNPJ 
 
Obs: os artigos acima mencionados referem-se à lei 8666/93. 
 
No envelope Nº 02 - PROPOSTA - deverá conter em seu interior, 
obrigatoriamente e sob pena de desclassificação da licitante, o seguinte: 
 
1- Proposta feita em papel timbrado da empresa ou preencher o modelo 
de proposta anexo (disponível no site www.camarassparaiso.mg.gov.br), 
datilografada em via única em linguagem clara, sem rasuras, emendas 
ou entrelinhas, devidamente assinada por representante legal da 
empresa ou conforme modelo fornecido (Anexo II); 
2- Indicação do nº deste convite; 
3- Razão social, endereço e CNPJ da empresa; 
4- Proposta com validade não inferior a 60 dias; 
5- Valor Total dos itens, conforme modelo Anexo II. 
6- Marca dos produtos quando necessário. 
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VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
 
Serão desclassificadas: 
 
a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório 
deste convite; 
b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis; 
c) Não serão aceitas propostas que  não atendam aos objetivos deste 
convite; 
 
VII - DO JULGAMENTO 

a) - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL 

 
VIII - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado: APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO E OS 
ACERTOS DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a emissão da Nota 
Fiscal para CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.  
 
IX - CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO reserva-se o 
direito de rejeitar as propostas apresentadas ou revogar esta licitação por 
motivos supervenientes de justificável interesse público; 
b) Das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá recurso 
no prazo estabelecido na Lei 8.666/93; 
c) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas 
neste edital, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outro 
licitante; 
d) A revogação ou anulação do processo licitatório não gera direito de 
indenização a nenhum dos licitantes; 
e) Decairá do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, 
tendo-o aceito sem objeção venha a apontar depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese que não será 
considerada para efeito de recurso. 
f) Os preços unitários e total, deverão considerar todos os custos inerentes 
a entrega, inclusive encargos financeiros, fretes, carga e descarga, 
despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o 
objeto do edital; 
 
X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da(s) 
seguinte(s) dotação orçamentária: 0102 010310101 4.007 339039 - Ficha 
25 – Homenagens, Recepções e Festividades – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
XI - DOS RECURSOS 
 
É facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a 
interposição de recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados à partir 
da lavratura da ata da Comissão Permanente de Licitação. 
O Julgamento dos recursos será realizado da forma como determina a Lei 
8666/93 com suas alterações 
 
Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 
b) Serem assinados por representante legal da licitante; 
 
XII - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A prestação de serviço se dará da seguinte forma: 
1- A decoração do ambiente deverá estar pronta até as 15 horas do dia 
da realização do evento; 
2- A parte do som que será usado: 03 (três) microfones para a mesa de honra e 
01 (um) microfone para a tribuna deverão estar prontas às 15 horas para 
averiguação pelo Operador de Som da Câmara Municipal, o servidor José 
Benedito Rodrigues; 
3- A Musica ao vivo deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e término às 2 horas 
da manhã; 
4- O serviço de recepção e Buffet deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e 
término às 2 horas da manhã; 
5- O jantar será servido a moda “Self service” 
 
XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos e dúvidas com relação a este edital serão resolvidos 
pela Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8 às 17 horas na 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG, 11 de 
dezembro de 2009. 
 
 
 

_________________________________ 
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ABDU FERREIRA 
Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO NECESSÁRIO 
PROCESSO Administrativo Nº 105/2009 

CONVITE Nº 008/2009 
 
Item 01: Salão para 300 (trezentas) pessoas sentadas, mesa de honra para 10 
(dez) pessoas que será montada em um palco disponibilizado pela Câmara*, 
medindo 12 m2 e 20 cm de altura (8 peças de 1,5m2 cada), espaço reservado 
com 11 (onze) cadeiras para os Homenageados e espaço reservado com 9 
(nove) cadeiras para os vereadores. 
*Obs.: o transporte do palco será de responsabilidade da vencedora do 
certame. 
 
Item 02: Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um arranjo em 
cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa de honra, arranjos na porta 
de entrada e 10 buques com doze rosas vermelhas. 
Item 02.1: A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas pela 
empresa vencedora do certame sob a orientação da coordenadora geral  da 
Câmara e/ou por servidores  designados  para este fim. Devendo estar 
concluído até as 15 horas do dia da sessão solene 11.12.09. 
 
Item 03: Pessoal: 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 Recepcionistas; 01 garçon para 
cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de eventos. 
 
Item 04: Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca com 
sobre toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas com capas, soupla de 
inox, pratos e talheres de luxo, copos bistrô diferenciados para cada tipo de 
bebida, recheauts de prata. 
 
Item 05: Musica ao vivo com toda a estrutura de som e iluminação das 19horas 
e 30 minutos ao final do evento. 
Item 05.1: Na estrutura de som, serão necessários 03 (três) microfones para a 
mesa de honra e 01 (um) microfone para a tribuna (tudo de acordo com o 
Operador de Som da Câmara Municipal o servidor José Benedito Rodrigues) 
 
Item 06: Serviço de Buffet 
Cardápio: 
 

ENTRADA 
Tábuas de Frios 
Salaminho italiano 
Lombo tipo canadense 
Blanquet de peru 
Presunto cozido 
Palmito 
Azeitonas pretas e verdes 
Patê de cheester c/passas 
Mini mousse de tomate seco 
Salada de berinjela 
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Queijo provolone 
Queijo montanhês 
Queijo gorgonzola 
Salgados Quentes 
Fritos 
Coxinha de frango catupiry  
Perolas de queijo 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de mandioca com carne seca  
Iscas de frango com molho de ervas finas 
Iscas de peixe c/molho tártaro 
Pastelzinho de vitela 
Assados 
Ramequins de frango 
Bombom napolitano 
Mini tortinha 4 queijos 
 

JANTAR 
Arroz com champagnhe a amêndoas e Arroz Branco 
Medalhão de filé mignon ao molho amadeirado  
Filé de Frango com molho de damasco 
Parpadelle com tomatinhos cereja e brócolis 
 

SOBREMESA 
Sorvete de creme com banana caramelada e calda de chocolate 
 

BEBIDAS (sendo todas consignadas) 

35 Caixas de Cerveja - com 24 unidades – Sugestão (SKOL, BRAHMA ou 

ANTÁRTICA)  

100 Garrafas de Vinho Frisante – Sugestão (DONELLI, LINDA DONNA OU VILLA 

ITÁLIA)  

150 Litros de Refrigerante sabor Guaraná – Sugestão (ANTÁRTICA ou KUAT) 

200 Litros de Refrigerante sabor Cola – Sugestão (COCA-COLA ou PEPSI) 

300 Garrafas de 500 ml de Água Mineral sem gás 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
PROCESSO Administrativo Nº 105/2009 

CONVITE Nº 008/2009 
 

Descrição do Item 1 Valor Total 
Salão para 300 (trezentas) pessoas sentadas, mesa de honra 
para 10 (dez) pessoas que será montada em um palco 
disponibilizado pela Câmara*, medindo 12 m2 e 20 cm de 
altura, espaço reservado com 11 (onze) cadeiras para os 
Homenageados. 
*Obs.: o transporte do palco será de responsabilidade da 
vencedora do certame. 

 

Descrição do Item 2 e 2.01 Valor Total 
- Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um 
arranjo em cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa 
de honra, arranjos na porta de entrada e 10 buques com 
doze rosas vermelhas. 
- A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas 
pela empresa vencedora do certame sob a orientação da 
coordenadora geral  da Câmara e/ou por servidores  
designados  para este fim. Devendo estar concluído até as 15 
horas do dia da sessão solene 11.12.09 

 

Descrição do Item 3 Valor Total 
Pessoal: 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 Recepcionistas; 01 
garçon para cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de 
eventos. 

 

Descrição do Item 4 Valor Total 
Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca 
com sobre toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas 
com capas, soupla de inox, pratos e talheres de luxo, copos 
bistrô diferenciados para cada tipo de bebida, recheauts de 
prata. 

 

Descrição do Item 5 e 5.01 Valor Total 
- Musica ao vivo com toda a estrutura de som e iluminação 
das 19horas e 30 minutos ao final do evento. 
- Na estrutura de som, serão necessários 03 (três) microfones 
para a mesa de honra e 01 (um) microfone para a tribuna 
(tudo de acordo com o Operador de Som da Câmara 
Municipal o servidor José Benedito Rodrigues) 

 

 
Descrição do Item 6 

Valor Por 
Pessoa 

Valor Total 
para 300 
pessoas 

Entrada 
Tábuas de Frios 
Salaminho italiano 
Lombo tipo canadense 
Blanquet de peru 
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Presunto cozido 
Palmito 
Azeitonas pretas e verdes 
Patê de cheester c/passas 
Mini mousse de tomate seco 
Salada de berinjela 
Queijo provolone 
Queijo montanhês 
Queijo gorgonzola 
 
Salgados Quentes 
Fritos 
Coxinha de frango catupiry  
Perolas de queijo 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de mandioca com carne seca  
Iscas de frango com molho de ervas finas 
Iscas de peixe c/molho tártaro 
Pastelzinho de vitela 
Assados 
Ramequins de frango 
Bombom napolitano 
Mini tortinha 4 queijos 

JANTAR 
Arroz com champagnhe a amêndoas e Arroz 
Branco 
Medalhão de filé mignon ao molho amadeirado  
Filé de Frango com molho de damasco 
Parpadelle com tomatinhos cereja e brócolis 
 

SOBREMESA 
Sorvete de creme com banana caramelada e 
calda de chocolate 

Bebidas (Sendo Consignadas) 
Qts Descrição Marca Valor total 
35 Caixa de cervejas com 24 unidades   

100 Garrafas de Vinho frisante   
150 Litros de Refrigerante sabor guaraná    
200 Litros de Refrigerante sabor cola - Litro   
300 Garrafa de 500ml Água Minera sem 

gás  
  

 

Valor  Global da proposta: R$ -------,-- (--------------------------------------------

------------) 

Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________ 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO E OS ACERTOS 
DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a emissão da Nota Fiscal para 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.  
 

_____________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA
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MINUTA DE CONTRATO 
Processo Administrativo 105/09 

Convite 008/09 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, SOM, DECORAÇÃO 
E BUFFET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, E ************** 
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Inês Ferreira 
Marcolini, nº 60, Bairro Lagoinha, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 20.926.044/0001-54, neste ato representado por seu presidente 
vereador Ailton Rocha de Sillos, brasileiro, casado, Engenheiro, 
domiciliado e residente nesta cidade à praça  Comendador João Alves, 
86 – apto. 21, Centro.  
 
CONTRATADA: EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ***********************, 
neste ato devidamente representada pelo ******************, residente e 
domiciliado na cidade de **************, **********************, 
****************,  portador da cédula de identidade R.G. n.º ************ e 
do CPF/MF sob n.º ****************. 
            
DO OBJETO DO CONTRATO 
        
 Cláusula 1ª. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços 
de recepção, som, decoração e buffet para 300 pessoas, destinado à 
Sessão Solene do dia 11 de dezembro de 2009, as 19 horas e 30 minutos. 
(Conforme Descrição do Anexo I do Edital de Licitação Processo 
Administrativo 105/09 – Convite 008/09) – Anexo a este. 
   
DO EVENTO 
 
Cláusula 2ª. O evento, para o qual são contratados os serviços de 
recepção, som, decoração e Buffet, e uma sessão solene de entrega de 
títulos honoríficos concedidos pela Câmara Municipal, e contará com a 
presença de 300 (trezentas) pessoas.  
 
Parágrafo único. O evento realizar-se-á no horário e local indicado no 
caput da cláusula 1ª, devendo o serviço de buffet ser prestado até às 2 
horas da manhã.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE        
        
Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as 
informações necessárias à realização adequada do serviço de 



���������	
�
����������������
��������������
Estado de Minas Gerais 

 
 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

���

�

�
��
��
��
��
�
�
�

recepção, som, decoração e  buffet, devendo especificar os detalhes do 
evento, necessários a perfeita prestação do serviço, e a forma como este 
deverá ser prestado e deverá cumprir o seguinte: 
1- A decoração do ambiente deverá estar pronta até as 15 horas do dia 
da realização do evento; 
2- A parte do som que será usado: 03 (três) microfones para a mesa de honra e 
01 (um) microfone para a tribuna deverão estar prontas às 15 horas para 
averiguação pelo Operador de Som da Câmara Municipal, o servidor José 
Benedito Rodrigues; 
3- A Musica ao vivo deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e término às 2 horas 
da manhã; 
4- O serviço de recepção e Buffet deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e 
término às 2 horas da manhã; 
5- O jantar será servido a moda “Self service” 
   
Cláusula 4ª. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e 
condições estabelecidas na cláusula 6ª. 
               
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
               
Cláusula 5ª. É dever da CONTRATADA oferecer um serviço de recepção, 
som, decoração e buffet de acordo com as especificações da 
CONTRATANTE, devendo o serviço iniciar-se às 19 horas e 30 minutos  e  
terminar as  2 horas da manhã. 
 
Parágrafo único. A CONTRATADA está obrigada a fornecer aos 
convidados do CONTRATANTE produtos de alta qualidade, que deverão 
ser preparados e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e 
limpeza. 
 
Cláusula 6ª. A CONTRATADA será responsável pela ornamentação, 
decoração e material: 
- Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um arranjo em 
cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa de honra, arranjos na 
porta de entrada e 10 buques com doze rosas vermelhas. 
- A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas sob a 
orientação da Coordenadora Geral da Câmara e/ou por servidores 
designados para este fim. Devendo estar concluído até as 15 horas do 
dia da sessão solene 11.12.09. 
- Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca com sobre 
toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas com capas, soupla de inox, 
pratos e talheres de luxo, copos bistrô diferenciados para cada tipo de bebida, 
recheauts de prata. 
 
Cláusula 7ª. A CONTRATADA se compromete a fornecer o cardápio 
escolhido pela CONTRATANTE, cujas especificações, inclusive de 
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quantidade de bebidas a serem servidas, encontram-se em documento 
anexo ao presente contrato, passando a integrar-lhe.  
 
Cláusula 8ª. A CONTRATADA fornecerá 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 
Recepcionistas; 01 garçon para cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de 
eventos. 
 
Cláusula 9ª. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por 
todos os seus empregados que trabalharem no evento referido na 
cláusula 2ª, cabendo a ela o cumprimento das obrigações sociais, 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias, entre outras, referentes à 
prestação dos serviços ora contratados.  
 
Cláusula 10. A CONTRATADA obriga-se a manter todos os seus 
empregados devidamente uniformizados durante a prestação dos 
serviços ora contratados, garantindo que todos eles possuem os requisitos 
de urbanidade, moralidade e educação. 
 
 Parágrafo único. Caso algum empregado seja afastado em virtude de 
procedimento ou conduta inadequada, a critério do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá substituí-lo, sob pena de ser obrigada ao 
pagamento da multa contratual determinada na cláusula 16  
deste instrumento.  
                      
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO        
        
Cláusula 11. O pagamento será efetuado: APÓS A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO E OS ACERTOS DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a 
emissão da Nota Fiscal para CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO.  
 
DA RESCISÃO 
        
Cláusula 12. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente 
por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação formal por 
escrito justificando o motivo. Deverá acontecer, além disso, até 15 dias 
corridos, antes da data prevista para o evento. 
 
DAS MULTAS CONTRATUAIS 
 
Cláusula 13. Salvo o caso de rescisão já previsto na cláusula 
imediatamente anterior, fica estabelecido que a parte infratora a 
quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte prejudicada 
multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, 
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independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas 
e danos que poderá ser movida pela parte prejudicada. 
        
DAS CONDIÇÕES GERAIS        
        
Cláusula 14. A quantidade de comida será de responsabilidade da 
CONTRATADA não podendo faltar nada até o final do evento, as bebidas 
serão em consignação e deverá ser servidas a vontade sem restringir, as 
bebidas que não forem consumidas serão devolvidas e abatidas do valor 
do acerto, e será verificado por um servidor designado pela 
Coordenadora Geral da Câmara Municipal. 
        
Cláusula 15. Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não 
pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste 
instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 
        
Cláusula 16. Qualquer alteração, modificação, complementação, ou 
ajuste, somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se 
incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente 
assinado pelas partes contratantes.  
 
DO FORO        
 
Cláusula 17. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do 
Paraíso/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
CONTRATO, dispensados todos os demais, por mais privilegiados que 
sejam. E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo que também o firma, para que produza seus 
legais e jurídicos efeitos. 
 

São Sebastião do Paraíso, _____ de _________________________ de 2009. 
 

 
______________________________________________ 

Ailton Rocha de Sillos 
Presidente 

Contratante 
 

______________________________________________ 
Empresa 

Representante 
Contratada 

 
      



���������	
�
����������������
��������������
Estado de Minas Gerais 

 
 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

���

�

�
��
��
��
��
�
�
�

Testemunhas 

Nome:_________________________________ 

Assinatura:_____________________________ 

CPF:__________________________________ 

Nome:_________________________________ 

Assinatura:_____________________________ 

CPF:__________________________________ 
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Modelo de Procuração 

 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular de procuração 
(nominar e qualificar a empresa proponente), representada por 
(nominar e qualificar o representante legal da empresa 
proponente), nomeia e constitui seu bastante procurador o senhor 
(nominar e qualificar o procurador), ao qual confere poderes para 
representá-la no certame levado a efeito por meio do convite nº 
008/2009 da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, 
podendo para tanto apresentar documentos e propostas, fazer 
impugnações, oferecer recursos ou renunciar e desistir dos prazos 
para sua interposição, assinar atas dos trabalhos e demais 
documentos, receber avisos, notificações ou informações e, enfim, 
praticar todos os inerentes ao processo licitatório. 
 
 
 
São Sebastião do Paraíso – MG, ...... de ........................de 2008. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC 105/09 
CONVITE CC  009/09 

 
Pelo presente CONVITE, a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO, situada à PRC. INES FERREIRA MARCOLINI,60 torna pública a 
realização de licitação na modalidade CONVITE, regida pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, a ser aberta no dia 26/11/2009 às 9 horas. 
   
I - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
II - DO OBJETO: 
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços de 
recepção, som, decoração e buffet para 300 pessoas, destinado à 
Sessão Solene do dia 11 de dezembro de 2009, as 20 horas. (Conforme 
Descrição em Anexo I) 
 
III - ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelos 
proponentes no endereço, data e horário abaixo: 
 
CAMARA MUNINICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. 
PRC. INES FERREIRA MARCOLINI,60 – PAVIMENTO SUPERIOR 
LAGOINHA 
SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG 

DIA E HORÁRIO: até dia 26/11/2009 às 8 HS E 45 
MIN. 
 
IV - ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
Às 9 horas do dia e local acima mencionados, a Comissão Permanente 
de Licitações reunir-se-á, em sessão pública, para abertura dos envelopes 
contendo a documentação e propostas de cada licitante. 
Inicialmente, será aberto o envelope contendo a documentação para 
habilitação. 
Logo em seguida, não havendo a ocorrência de recurso contra a 
decisão da Comissão Permanente de Licitações que habilite ou inabilite 
qualquer licitante, serão abertos os envelopes contendo as propostas. 
 
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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Para participar da presente licitação, a licitante deverá apresentar, sob 
pena de inabilitação, 2 envelopes, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externa e frontal o seguinte: 
 
 
 
ENVELOPE Nº 01 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
LICITANTE: 
REF : CC  009/09 
DOCUMENTAÇÃO 
 
ENVELOPE Nº 02 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
LICITANTE: 
REF:  CC  009/09 
PROPOSTA 
 
No envelope Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO - a licitante deverá apresentar a 
seguinte documentação em original ou em cópia autenticada: 
 
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR 
(SOCIEDADE COMERCIAL). ART 28 INCISO III.     
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA FEDERAL. ART 29 III                                             
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA ESTADUAL. ART 29 III                                            
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FAZENDA MUNICIPAL. ART29 III                                            
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS. ART 29 INCISO IV                                                   
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO FGTS. ART 29 INCISO IV                                                   
CARTÃO DO CNPJ 
 
Obs: os artigos acima mencionados referem-se à lei 8666/93. 
 
No envelope Nº 02 - PROPOSTA - deverá conter em seu interior, 
obrigatoriamente e sob pena de desclassificação da licitante, o seguinte: 
 
1- Proposta feita em papel timbrado da empresa ou preencher o modelo 
de proposta anexo (disponível no site www.camarassparaiso.mg.gov.br), 
datilografada em via única em linguagem clara, sem rasuras, emendas 
ou entrelinhas, devidamente assinada por representante legal da 
empresa ou conforme modelo fornecido (Anexo II); 
2- Indicação do nº deste convite; 
3- Razão social, endereço e CNPJ da empresa; 
4- Proposta com validade não inferior a 60 dias; 



���������	
�
����������������
��������������
Estado de Minas Gerais 

 
 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

���

�

�
��
��
��
��
�


�

5- Valor Total dos itens, conforme modelo Anexo II. 
6- Marca dos produtos quando necessário. 
 
VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
 
Serão desclassificadas: 
 
a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório 
deste convite; 
b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis; 
c) Não serão aceitas propostas que  não atendam aos objetivos deste 
convite; 
 
VII - DO JULGAMENTO 

b) - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL 

 
VIII - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado: APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO E OS 
ACERTOS DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a emissão da Nota 
Fiscal para CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.  
 
IX - CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO reserva-se o 
direito de rejeitar as propostas apresentadas ou revogar esta licitação por 
motivos supervenientes de justificável interesse público; 
b) Das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá recurso 
no prazo estabelecido na Lei 8.666/93; 
c) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas 
neste edital, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outro 
licitante; 
d) A revogação ou anulação do processo licitatório não gera direito de 
indenização a nenhum dos licitantes; 
e) Decairá do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, 
tendo-o aceito sem objeção venha a apontar depois do julgamento, 
falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese que não será 
considerada para efeito de recurso. 
f) Os preços unitários e total, deverão considerar todos os custos inerentes 
a entrega, inclusive encargos financeiros, fretes, carga e descarga, 
despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o 
objeto do edital; 
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X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da(s) 
seguinte(s) dotação orçamentária: 0102 010310101 4.007 339039 - Ficha 
25 – Homenagens, Recepções e Festividades – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
XI - DOS RECURSOS 
 
É facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a 
interposição de recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados à partir 
da lavratura da ata da Comissão Permanente de Licitação. 
O Julgamento dos recursos será realizado da forma como determina a Lei 
8666/93 com suas alterações 
 
Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 
b) Serem assinados por representante legal da licitante; 
 
XII - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A prestação de serviço se dará da seguinte forma: 
1- A decoração do ambiente deverá estar pronta até as 15 horas do dia 
da realização do evento; 
2- A parte do som que será usado: 03 (três) microfones para a mesa de honra e 
01 (um) microfone para a tribuna deverão estar prontas às 15 horas para 
averiguação pelo Operador de Som da Câmara Municipal, o servidor José 
Benedito Rodrigues; 
3- A Musica ao vivo deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e término às 2 horas 
da manhã; 
4- O serviço de recepção e Buffet deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e 
término às 2 horas da manhã; 
5- O jantar será servido a moda “Self service” 
 
XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos e dúvidas com relação a este edital serão resolvidos 
pela Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8 às 17 horas na 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG, 19 de 
novembro de 2009. 
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_________________________________ 
ABDU FERREIRA 

Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO NECESSÁRIO 
PROCESSO Administrativo Nº 105/2009 

CONVITE Nº 009/2009 
 
Item 01: Salão para 300 (trezentas) pessoas sentadas, mesa de honra para 10 
(dez) pessoas que será montada em um palco disponibilizado pela Câmara*, 
medindo 12 m2 e 20 cm de altura (8 peças de 1,5m2 cada), espaço reservado 
com 11 (onze) cadeiras para os Homenageados e espaço reservado com 9 
(nove) cadeiras para os vereadores. 
*Obs.: o transporte do palco será de responsabilidade da vencedora do 
certame. 
 
Item 02: Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um arranjo em 
cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa de honra, arranjos na porta 
de entrada e 10 buques com doze rosas vermelhas. 
Item 02.1: A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas pela 
empresa vencedora do certame sob a orientação da coordenadora geral  da 
Câmara e/ou por servidores  designados  para este fim. Devendo estar 
concluído até as 15 horas do dia da sessão solene 11.12.09. 
 
Item 03: Pessoal: 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 Recepcionistas; 01 garçon para 
cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de eventos. 
 
Item 04: Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca com 
sobre toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas com capas, soupla de 
inox, pratos e talheres de luxo, copos bistrô diferenciados para cada tipo de 
bebida, recheauts de prata. 
 
Item 05: Musica ao vivo com toda a estrutura de som e iluminação das 19horas 
e 30 minutos ao final do evento. 
Item 05.1: Na estrutura de som, serão necessários 03 (três) microfones para a 
mesa de honra e 01 (um) microfone para a tribuna (tudo de acordo com o 
Operador de Som da Câmara Municipal o servidor José Benedito Rodrigues) 
 
Item 06: Serviço de Buffet 
Cardápio: 
 

ENTRADA 
Tábuas de Frios 
Salaminho italiano 
Lombo tipo canadense 
Blanquet de peru 
Presunto cozido 
Palmito 
Azeitonas pretas e verdes 
Patê de cheester c/passas 
Mini mousse de tomate seco 
Salada de berinjela 
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Queijo provolone 
Queijo montanhês 
Queijo gorgonzola 
Salgados Quentes 
Fritos 
Coxinha de frango catupiry  
Perolas de queijo 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de mandioca com carne seca  
Iscas de frango com molho de ervas finas 
Iscas de peixe c/molho tártaro 
Pastelzinho de vitela 
Assados 
Ramequins de frango 
Bombom napolitano 
Mini tortinha 4 queijos 
 

JANTAR 
Arroz com champagnhe a amêndoas e Arroz Branco 
Medalhão de filé mignon ao molho amadeirado  
Filé de Frango com molho de damasco 
Parpadelle com tomatinhos cereja e brócolis 
 

SOBREMESA 
Sorvete de creme com banana caramelada e calda de chocolate 
 

BEBIDAS (sendo todas consignadas) 

35 Caixas de Cerveja - com 24 unidades – Sugestão (SKOL, BRAHMA ou 

ANTÁRTICA)  

100 Garrafas de Vinho Frisante – Sugestão (DONELLI, LINDA DONNA OU VILLA 

ITÁLIA)  

150 Litros de Refrigerante sabor Guaraná – Sugestão (ANTÁRTICA ou KUAT) 

200 Litros de Refrigerante sabor Cola – Sugestão (COCA-COLA ou PEPSI) 

300 Garrafas de 500 ml de Água Mineral sem gás 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
PROCESSO Administrativo Nº 105/2009 

CONVITE Nº 009/2009 
 

Descrição do Item 1 Valor Total 
Salão para 300 (trezentas) pessoas sentadas, mesa de honra 
para 10 (dez) pessoas que será montada em um palco 
disponibilizado pela Câmara*, medindo 12 m2 e 20 cm de 
altura, espaço reservado com 11 (onze) cadeiras para os 
Homenageados. 
*Obs.: o transporte do palco será de responsabilidade da 
vencedora do certame. 

 

Descrição do Item 2 e 2.01 Valor Total 
- Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um 
arranjo em cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa 
de honra, arranjos na porta de entrada e 10 buques com 
doze rosas vermelhas. 
- A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas 
pela empresa vencedora do certame sob a orientação da 
coordenadora geral  da Câmara e/ou por servidores  
designados  para este fim. Devendo estar concluído até as 15 
horas do dia da sessão solene 11.12.09 

 

Descrição do Item 3 Valor Total 
Pessoal: 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 Recepcionistas; 01 
garçon para cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de 
eventos. 

 

Descrição do Item 4 Valor Total 
Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca 
com sobre toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas 
com capas, soupla de inox, pratos e talheres de luxo, copos 
bistrô diferenciados para cada tipo de bebida, recheauts de 
prata. 

 

Descrição do Item 5 e 5.01 Valor Total 
- Musica ao vivo com toda a estrutura de som e iluminação 
das 19horas e 30 minutos ao final do evento. 
- Na estrutura de som, serão necessários 03 (três) microfones 
para a mesa de honra e 01 (um) microfone para a tribuna 
(tudo de acordo com o Operador de Som da Câmara 
Municipal o servidor José Benedito Rodrigues) 

 

 
Descrição do Item 6 

Valor Por 
Pessoa 

Valor Total 
para 300 
pessoas 

Entrada 
Tábuas de Frios 
Salaminho italiano 
Lombo tipo canadense 
Blanquet de peru 
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Presunto cozido 
Palmito 
Azeitonas pretas e verdes 
Patê de cheester c/passas 
Mini mousse de tomate seco 
Salada de berinjela 
Queijo provolone 
Queijo montanhês 
Queijo gorgonzola 
 
Salgados Quentes 
Fritos 
Coxinha de frango catupiry  
Perolas de queijo 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de mandioca com carne seca  
Iscas de frango com molho de ervas finas 
Iscas de peixe c/molho tártaro 
Pastelzinho de vitela 
Assados 
Ramequins de frango 
Bombom napolitano 
Mini tortinha 4 queijos 

JANTAR 
Arroz com champagnhe a amêndoas e Arroz 
Branco 
Medalhão de filé mignon ao molho amadeirado  
Filé de Frango com molho de damasco 
Parpadelle com tomatinhos cereja e brócolis 
 

SOBREMESA 
Sorvete de creme com banana caramelada e 
calda de chocolate 

Bebidas (Sendo Consignadas) 
Qts Descrição Marca Valor total 
35 Caixa de cervejas com 24 unidades   

100 Garrafas de Vinho frisante   
150 Litros de Refrigerante sabor guaraná    
200 Litros de Refrigerante sabor cola - Litro   
300 Garrafa de 500ml Água Minera sem 

gás  
  

 

Valor  Global da proposta: R$ -------,-- (--------------------------------------------

------------) 

Validade da Proposta de 60 (sessenta) dias 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________ 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO E OS ACERTOS 
DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a emissão da Nota Fiscal para 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.  
 

_____________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA
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MINUTA DE CONTRATO 
Processo Administrativo 105/09 

Convite 009/09 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, SOM, DECORAÇÃO 
E BUFFET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, E ************** 
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Inês Ferreira 
Marcolini, nº 60, Bairro Lagoinha, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 20.926.044/0001-54, neste ato representado por seu presidente 
vereador Ailton Rocha de Sillos, brasileiro, casado, Engenheiro, 
domiciliado e residente nesta cidade à praça  Comendador João Alves, 
86 – apto. 21, Centro.  
 
CONTRATADA: EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ***********************, 
neste ato devidamente representada pelo ******************, residente e 
domiciliado na cidade de **************, **********************, 
****************,  portador da cédula de identidade R.G. n.º ************ e 
do CPF/MF sob n.º ****************. 
            
DO OBJETO DO CONTRATO 
        
 Cláusula 1ª. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços 
de recepção, som, decoração e buffet para 300 pessoas, destinado à 
Sessão Solene do dia 11 de dezembro de 2009, as 19 horas e 30 minutos. 
(Conforme Descrição do Anexo I do Edital de Licitação Processo 
Administrativo 105/09 – Convite 009/09) – Anexo a este. 
   
DO EVENTO 
 
Cláusula 2ª. O evento, para o qual são contratados os serviços de 
recepção, som, decoração e Buffet, e uma sessão solene de entrega de 
títulos honoríficos concedidos pela Câmara Municipal, e contará com a 
presença de 300 (trezentas) pessoas.  
 
Parágrafo único. O evento realizar-se-á no horário e local indicado no 
caput da cláusula 1ª, devendo o serviço de buffet ser prestado até às 2 
horas da manhã.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE        
        
Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as 
informações necessárias à realização adequada do serviço de 
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recepção, som, decoração e  buffet, devendo especificar os detalhes do 
evento, necessários a perfeita prestação do serviço, e a forma como este 
deverá ser prestado e deverá cumprir o seguinte: 
1- A decoração do ambiente deverá estar pronta até as 15 horas do dia 
da realização do evento; 
2- A parte do som que será usado: 03 (três) microfones para a mesa de honra e 
01 (um) microfone para a tribuna deverão estar prontas às 15 horas para 
averiguação pelo Operador de Som da Câmara Municipal, o servidor José 
Benedito Rodrigues; 
3- A Musica ao vivo deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e término às 2 horas 
da manhã; 
4- O serviço de recepção e Buffet deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e 
término às 2 horas da manhã; 
5- O jantar será servido a moda “Self service” 
   
Cláusula 4ª. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e 
condições estabelecidas na cláusula 6ª. 
               
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
               
Cláusula 5ª. É dever da CONTRATADA oferecer um serviço de recepção, 
som, decoração e buffet de acordo com as especificações da 
CONTRATANTE, devendo o serviço iniciar-se às 19 horas e 30 minutos  e  
terminar as  2 horas da manhã. 
 
Parágrafo único. A CONTRATADA está obrigada a fornecer aos 
convidados do CONTRATANTE produtos de alta qualidade, que deverão 
ser preparados e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e 
limpeza. 
 
Cláusula 6ª. A CONTRATADA será responsável pela ornamentação, 
decoração e material: 
- Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um arranjo em 
cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa de honra, arranjos na 
porta de entrada e 10 buques com doze rosas vermelhas. 
- A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas sob a 
orientação da Coordenadora Geral da Câmara e/ou por servidores 
designados para este fim. Devendo estar concluído até as 15 horas do 
dia da sessão solene 11.12.09. 
- Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca com sobre 
toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas com capas, soupla de inox, 
pratos e talheres de luxo, copos bistrô diferenciados para cada tipo de bebida, 
recheauts de prata. 
 
Cláusula 7ª. A CONTRATADA se compromete a fornecer o cardápio 
escolhido pela CONTRATANTE, cujas especificações, inclusive de 



���������	
�
����������������
��������������
Estado de Minas Gerais 

 
 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

���

�

�
��
��
��
��
�


�

quantidade de bebidas a serem servidas, encontram-se em documento 
anexo ao presente contrato, passando a integrar-lhe.  
 
Cláusula 8ª. A CONTRATADA fornecerá 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 
Recepcionistas; 01 garçon para cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de 
eventos. 
 
Cláusula 9ª. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por 
todos os seus empregados que trabalharem no evento referido na 
cláusula 2ª, cabendo a ela o cumprimento das obrigações sociais, 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias, entre outras, referentes à 
prestação dos serviços ora contratados.  
 
Cláusula 10. A CONTRATADA obriga-se a manter todos os seus 
empregados devidamente uniformizados durante a prestação dos 
serviços ora contratados, garantindo que todos eles possuem os requisitos 
de urbanidade, moralidade e educação. 
 
 Parágrafo único. Caso algum empregado seja afastado em virtude de 
procedimento ou conduta inadequada, a critério do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá substituí-lo, sob pena de ser obrigada ao 
pagamento da multa contratual determinada na cláusula 16  
deste instrumento.  
                      
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO        
        
Cláusula 11. O pagamento será efetuado: APÓS A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO E OS ACERTOS DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a 
emissão da Nota Fiscal para CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO.  
 
DA RESCISÃO 
        
Cláusula 12. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente 
por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação formal por 
escrito justificando o motivo. Deverá acontecer, além disso, até 15 dias 
corridos, antes da data prevista para o evento. 
 
DAS MULTAS CONTRATUAIS 
 
Cláusula 13. Salvo o caso de rescisão já previsto na cláusula 
imediatamente anterior, fica estabelecido que a parte infratora a 
quaisquer cláusulas do presente contrato, pagará à parte prejudicada 
multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, 
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independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas 
e danos que poderá ser movida pela parte prejudicada. 
        
DAS CONDIÇÕES GERAIS        
        
Cláusula 14. A quantidade de comida será de responsabilidade da 
CONTRATADA não podendo faltar nada até o final do evento, as bebidas 
serão em consignação e deverá ser servidas a vontade sem restringir, as 
bebidas que não forem consumidas serão devolvidas e abatidas do valor 
do acerto, e será verificado por um servidor designado pela 
Coordenadora Geral da Câmara Municipal. 
        
Cláusula 15. Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não 
pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste 
instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 
        
Cláusula 16. Qualquer alteração, modificação, complementação, ou 
ajuste, somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se 
incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente 
assinado pelas partes contratantes.  
 
DO FORO        
 
Cláusula 17. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do 
Paraíso/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
CONTRATO, dispensados todos os demais, por mais privilegiados que 
sejam. E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo que também o firma, para que produza seus 
legais e jurídicos efeitos. 
 

São Sebastião do Paraíso, _____ de _________________________ de 2009. 
 

 
______________________________________________ 

Ailton Rocha de Sillos 
Presidente 

Contratante 
 

______________________________________________ 
Empresa 

Representante 
Contratada 
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Testemunhas 

Nome:_________________________________ 

Assinatura:_____________________________ 

CPF:__________________________________ 

Nome:_________________________________ 

Assinatura:_____________________________ 

CPF:__________________________________ 
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Modelo de Procuração 

 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular de procuração 
(nominar e qualificar a empresa proponente), representada por 
(nominar e qualificar o representante legal da empresa 
proponente), nomeia e constitui seu bastante procurador o senhor 
(nominar e qualificar o procurador), ao qual confere poderes para 
representá-la no certame levado a efeito por meio do convite nº 
009/2009 da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, 
podendo para tanto apresentar documentos e propostas, fazer 
impugnações, oferecer recursos ou renunciar e desistir dos prazos 
para sua interposição, assinar atas dos trabalhos e demais 
documentos, receber avisos, notificações ou informações e, enfim, 
praticar todos os inerentes ao processo licitatório. 
 
 
 
São Sebastião do Paraíso – MG, ...... de ........................de 2009. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA REFERENTE AO CONVITE Nº 

009/09 
 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2009, 
nesta cidade, na sede da Câmara Municipal, à praça Inês 
Ferreira Marcolini, nº. 60, as 9hs, reuniu-se a Comissão de 
Licitação, com a presença dos membros Abdu Ferreira, 
Cézar de Oliveira, Elias Teodoro Fernandes, Flávio Luiz de 
Souza e Kellen de Paula, para recebimento dos envelopes 
contendo as documentações e propostas referentes ao 
Convite n. 009/09 emitido em 19 de novembro. Foram 
convidadas as Empresas: ANTONIO PEREIRA DE PAULA – ME, 
ADRIANO DIZARÓ GONÇALVES – ME, EVELINA BUFFET LTDA., E 
MARIA LUCIA DE CASTRO – ME, conforme declarações de 
recebimento anexas ao processo. Enviaram envelopes e 
compareceram ao certame as empresas: ADRIANO DIZARÓ 
GONÇALVES – ME, representada pela senhora EDNA 
APARECIDA DUTRA GONÇALVES, procuração anexa ao 
processo, EVELINA BUFFET LTDA. representada pela senhora 
EVELINA DO CARMO MACHADO PASCHOINI e MARIA LUCIA 
DE CASTRO - ME. representada pelo senhor ULYSSES 
CARDOSO, procuração anexa ao processo. A empresa 
ANTONIO PEREIRA DE PAULA – ME, não compareceu e nem 
enviou os envelopes. Os envelopes foram rubricados e 
examinados pelos presentes. Os documentos necessários 
para a habilitação, nos termos do item V do Edital do Convite 
n. 009/09 – condições de participação, deveriam estar 
dentro do envelope 01 (documentação). Todos os licitantes 
apresentaram toda a documentação necessária e depois de 
conferida e autenticada, os licitantes foram considerados 
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habilitados para a próxima fase. Os licitantes presentes se 
abstiveram-se do prazo de recurso para passar para fase de 
abertura do envelope (2) de proposta. A empresa ADRIANO 
DIZARÓ GONÇALVES – ME, representada pela senhora EDNA 
APARECIDA DUTRA GONÇALVES, apresentou o valor global 
de R$ 14.577,50 (quatorze mil quinhentos e setenta e sete 
reais e cinqüenta centavos), a empresa EVELINA BUFFET LTDA. 
representada pela senhora EVELINA DO CARMO MACHADO 
PASCHOINI, apresentou o valor total de R$ 18.729,25 (dezoito 
setecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) e a 
empresa MARIA LUCIA DE CASTRO - ME. representada pelo 
senhor ULYSSES CARDOSO, procuração anexa ao processo. 
apresentou proposta no valor global de R$ 9.912,25 (nove mil 
novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos). As 
propostas foram analisadas pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes.  Tendo como 
vencedora do certame a empresa MARIA LUCIA DE CASTRO - 
ME. Os licitantes presentes se abstiveram-se do prazo de 
recurso, assim finalizando o certame. Nada mais havendo a 
tratar o Presidente declarou encerrada a reunião. 
 
 

ABDU FERREIRA 
Presidente da CL 

CÉZAR DE OLIVEIRA 
Membro da CL 

 
 

 

ELIAS TEODORO FERNANDES 
Membro da CL 

FLÁVIO LUIZ DE SOUZA 
Membro da CL 

 
 

  

KELLEN DE PAULA 
Membro da CL 

ADRIANO DIZARÓ GONÇALVES – 
ME, EDNA APARECIDA DUTRA 

GONÇALVES 
Representante 
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HOMOLOGAÇÃO 
 
 

Vistos, etc. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso/MG, senhor Ailton Rocha de Sillos, 
homologa o Processo Administrativo nº. 105/2009, CONVITE nº. 
009/2009, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de Serviços de recepção, som, decoração e buffet 
para 300 pessoas, destinado à Sessão Solene do dia 11 de 
dezembro de 2009, as 20 horas. (Conforme Descrição em 
Anexo I) 

 
Publique-se. 

 
Determino o prosseguimento e autorizo a 

contratação do serviço licitado. 
 

São Sebastião do Paraíso - MG, 27 de novembro de 
2009. 

 
 

_______________________________________ 
AILTON ROCHA DE SILLOS 

Presidente da Câmara Municipal 
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ADJUDICAÇÃO 
 
 

CONVITE N.º 009/2009 
 

 
 OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação 
de Serviços de recepção, som, decoração e buffet para 300 
pessoas, destinado à Sessão Solene do dia 11 de dezembro de 
2009, as 20 horas. (Conforme Descrição em Anexo I). 
   

Leva-se ao conhecimento dos interessados que o 

CONVITE N.º 009/2009, foi adjudicado, pela vencedora do 

certame, a empresa MARIA LUCIA DE CASTRO, que se 

responsabilizará pela prestação dos serviços licitados, nos 

termos do Edital.  

 
 
           São Sebastião do Paraíso, 27 de novembro de 
2009. 
 
 

_______________________________________ 
AILTON ROCHA DE SILLOS 
Presidente da Câmara 
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CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/09 

CONVITE 009/09 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, SOM, DECORAÇÃO E 
BUFFET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO/MG, E MARIA LUCIA DE CASTRO – ME. 
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Inês Ferreira 
Marcolini, nº 60, Bairro Lagoinha, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
20.926.044/0001-54, neste ato representado por seu presidente vereador 
Ailton Rocha de Sillos, brasileiro, casado, Engenheiro, domiciliado e residente 
nesta cidade à praça  Comendador João Alves, 86 – apto. 21, Centro.  
 
CONTRATADA: MARIA LUCIA DE CASTRO, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
11.017.999/0001-06, neste ato devidamente representada pelo senhor Ulysses 
Cardoso, residente e domiciliado na cidade de São Sebastião do Paraíso, à 
rua Hercílio Carnevale, 100 – Parque Industrial,  portador da cédula de 
identidade RG. n.º MG 2.252.519 e do CPF/MF sob n.º 443.951.326-34, 
procuração anexa ao PA 105/2009 – Convite 009/09. 
            
DO OBJETO DO CONTRATO 
        
 Cláusula 1ª. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços de 
recepção, som, decoração e buffet para 300 pessoas, destinado à Sessão 
Solene do dia 11 de dezembro de 2009, as 19 horas e 30 minutos.(Conforme 
Descrição do Anexo I do Edital de Licitação Processo Administrativo 105/09 – 
Convite 009/09) – Anexo a este. 
Local: Salão do Santa Terra Eventos – Salão Michelângelo, localizado à 
avenida Wenceslau Braz, 1380. 
   
DO EVENTO 
 
Cláusula 2ª. O evento, para o qual são contratados os serviços de recepção, 
som, decoração e Buffet, e uma sessão solene de entrega de títulos 
honoríficos concedidos pela Câmara Municipal, e contará com a presença 
de 300 (trezentas) pessoas.  
 
Parágrafo único. O evento realizar-se-á no horário e local indicado no caput 
da cláusula 1ª, devendo o serviço de buffet ser prestado até às 2 horas da 
manhã.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE        
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Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as 
informações necessárias à realização adequada do serviço de recepção, 
som, decoração e  buffet, devendo especificar os detalhes do evento, 
necessários a perfeita prestação do serviço, e a forma como este deverá ser 
prestado e deverá cumprir o seguinte: 
1- A decoração do ambiente deverá estar pronta até as 15 horas do dia da 
realização do evento; 
2- A parte do som que será usado: 03 (três) microfones para a mesa de 
honra e 01 (um) microfone para a tribuna deverão estar prontas às 15 horas 
para averiguação pelo Operador de Som da Câmara Municipal, o servidor 
José Benedito Rodrigues; 
3- A Musica ao vivo deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e término às 2 
horas da manhã; 
4- O serviço de recepção e Buffet deverá iniciar às 19 horas e 30 minutos e 
término às 2 horas da manhã; 
5- O jantar será servido a moda “Self service” 
   
Cláusula 4ª. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e 
condições estabelecidas na cláusula 11. 
               
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
               
Cláusula 5ª. É dever da CONTRATADA oferecer um serviço de recepção, 
som, decoração e buffet de acordo com as especificações da 
CONTRATANTE, devendo o serviço iniciar-se às 19 horas e 30 minutos  e  
terminar as  2 horas da manhã. 
 
Parágrafo único. A CONTRATADA está obrigada a fornecer aos convidados 
do CONTRATANTE produtos de alta qualidade, que deverão ser preparados 
e servidos dentro de rigorosas normas de higiene e limpeza. 
 
Cláusula 6ª. A CONTRATADA será responsável pela ornamentação, 
decoração e material: 
- Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um arranjo em cada 
mesa, um arranjo grande na frente da mesa de honra, arranjos na porta de 
entrada e 10 buques com doze rosas vermelhas. 
- A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas sob a 
orientação da Coordenadora Geral da Câmara e/ou por servidores 
designados para este fim. Devendo estar concluído até as 15 horas do dia 
da sessão solene 11.12.09. 
- Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca com sobre 
toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas com capas, soupla de 
inox, pratos e talheres de luxo, copos bistrô diferenciados para cada tipo de 
bebida, recheauts de prata. 
 
Cláusula 7ª. A CONTRATADA se compromete a fornecer o cardápio 
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escolhido pela CONTRATANTE, cujas especificações, inclusive de quantidade 
de bebidas a serem servidas, encontram-se em documento anexo ao 
presente contrato, passando a integrar-lhe.  
 
Cláusula 8ª. A CONTRATADA fornecerá 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 
Recepcionistas; 01 garçon para cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de 
eventos. 
 
Cláusula 9ª. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por todos 
os seus empregados que trabalharem no evento referido na cláusula 2ª, 
cabendo a ela o cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias, entre outras, referentes à prestação dos serviços 
ora contratados.  
 
Cláusula 10. A CONTRATADA obriga-se a manter todos os seus empregados 
devidamente uniformizados durante a prestação dos serviços ora 
contratados, garantindo que todos eles possuem os requisitos de 
urbanidade, moralidade e educação. 
 
 Parágrafo único. Caso algum empregado seja afastado em virtude de 
procedimento ou conduta inadequada, a critério do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá substituí-lo, sob pena de ser obrigada ao pagamento 
da multa contratual determinada na cláusula 16 deste instrumento.  
                      
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO        
        
Cláusula 11. O pagamento será efetuado: APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
E OS ACERTOS DAS BEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO, e após a emissão da Nota 
Fiscal para CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.  
 
Parágrafo único. Os valores serão de acordo com a proposta apresentada 
pelo licitante (cópia anexa a este) no Processo Administrativo 105/09 – 
Convite 009/09 fls. 95, 96 e 97. 
 
DA RESCISÃO 
        
Cláusula 12. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por 
qualquer uma das partes, desde que haja comunicação formal por escrito 
justificando o motivo. Deverá acontecer, além disso, até 15 dias corridos, 
antes da data prevista para o evento. 
 
DAS MULTAS CONTRATUAIS 
 
Cláusula 13. Salvo o caso de rescisão já previsto na cláusula imediatamente 
anterior, fica estabelecido que a parte infratora a quaisquer cláusulas do 
presente contrato, pagará à parte prejudicada multa equivalente a 30% 
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(trinta por cento) sobre o valor do contrato, independente de ação judicial 
específica para ressarcimento de perdas e danos que poderá ser movida 
pela parte prejudicada. 
        
DAS CONDIÇÕES GERAIS        
        
Cláusula 14. A quantidade de comida será de responsabilidade da 
CONTRATADA não podendo faltar nada até o final do evento, as bebidas 
serão em consignação e deverá ser servidas a vontade sem restringir, as 
bebidas que não forem consumidas serão devolvidas e abatidas do valor do 
acerto, e será verificado por um servidor designado pela Coordenadora 
Geral da Câmara Municipal. 
        
Cláusula 15. Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode 
a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste 
instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 
        
Cláusula 16. Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, 
somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporado ao 
presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas 
partes contratantes.  
 
DO FORO        
 
Cláusula 17. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do 
Paraíso/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente CONTRATO, 
dispensados todos os demais, por mais privilegiados que sejam. E, assim, por 
estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que 
também o firma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 
 

São Sebastião do Paraíso, 27 de novembro de 2009. 
 

 
______________________________________________ 

Ailton Rocha de Sillos 
Presidente 

Contratante 
 

______________________________________________ 
Maria Lucia de Castro - ME 

Ulysses Cardoso - Representante 
Contratada 

 
      

Testemunhas 



���������	
�
����������������
��������������
Estado de Minas Gerais 

 
 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha 

Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

���

�

�
��
��
��
��
�
�
�

 

Assinatura:_____________________________ 

Nome: Sirlane Aparecida Cruz Dizaró 

CPF: 841.978.036-72 

Assinatura:_____________________________ 

Nome: Abaetê Ary Graziano Machado 

CPF: 005.208.964-91 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO NECESSÁRIO 
PROCESSO Administrativo Nº 105/2009 

CONVITE Nº 009/2009 
 
Item 01: Salão para 300 (trezentas) pessoas sentadas, mesa de honra para 10 
(dez) pessoas que será montada em um palco disponibilizado pela Câmara*, 
medindo 12 m2 e 20 cm de altura (8 peças de 1,5m2 cada), espaço reservado 
com 11 (onze) cadeiras para os Homenageados e espaço reservado com 9 
(nove) cadeiras para os vereadores. 
*Obs.: o transporte do palco será de responsabilidade da vencedora do 
certame. 
 
Item 02: Decoração do ambiente com flores naturais, sendo um arranjo em 
cada mesa, um arranjo grande na frente da mesa de honra, arranjos na porta 
de entrada e 10 buques com doze rosas vermelhas. 
Item 02.1: A decoração e a organização do ambiente serão efetuadas pela 
empresa vencedora do certame sob a orientação da coordenadora geral  da 
Câmara e/ou por servidores  designados  para este fim. Devendo estar 
concluído até as 15 horas do dia da sessão solene 11.12.09. 
 
Item 03: Pessoal: 01 Porteiro; 04 Seguranças; 02 Recepcionistas; 01 garçon para 
cada 15 pessoas; 01 Maitre, 01 Diretor de eventos. 
 
Item 04: Material: Mesas Redondas com toalhas longas na cor Branca com 
sobre toalhas de voil longas brancas, cadeiras estofadas com capas, soupla de 
inox, pratos e talheres de luxo, copos bistrô diferenciados para cada tipo de 
bebida, recheauts de prata. 
 
Item 05: Musica ao vivo com toda a estrutura de som e iluminação das 19horas 
e 30 minutos ao final do evento. 
Item 05.1: Na estrutura de som, serão necessários 03 (três) microfones para a 
mesa de honra e 01 (um) microfone para a tribuna (tudo de acordo com o 
Operador de Som da Câmara Municipal o servidor José Benedito Rodrigues) 
 
Item 06: Serviço de Buffet 
Cardápio: 
 

ENTRADA 
Tábuas de Frios 
Salaminho italiano 
Lombo tipo canadense 
Blanquet de peru 
Presunto cozido 
Palmito 
Azeitonas pretas e verdes 
Patê de cheester c/passas 
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Mini mousse de tomate seco 
Salada de berinjela 
Queijo provolone 
Queijo montanhês 
Queijo gorgonzola 
Salgados Quentes 
Fritos 
Coxinha de frango catupiry  
Perolas de queijo 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de mandioca com carne seca  
Iscas de frango com molho de ervas finas 
Iscas de peixe c/molho tártaro 
Pastelzinho de vitela 
Assados 
Ramequins de frango 
Bombom napolitano 
Mini tortinha 4 queijos 
 

JANTAR 
Arroz com champagnhe a amêndoas e Arroz Branco 
Medalhão de filé mignon ao molho amadeirado  
Filé de Frango com molho de damasco 
Parpadelle com tomatinhos cereja e brócolis 
 

SOBREMESA 
Sorvete de creme com banana caramelada e calda de chocolate 
 

BEBIDAS (sendo todas consignadas) 

35 Caixas de Cerveja - com 24 unidades – Sugestão (SKOL, BRAHMA ou 

ANTÁRTICA)  

100 Garrafas de Vinho Frisante – Sugestão (DONELLI, LINDA DONNA OU VILLA 

ITÁLIA)  

150 Litros de Refrigerante sabor Guaraná – Sugestão (ANTÁRTICA ou KUAT) 

200 Litros de Refrigerante sabor Cola – Sugestão (COCA-COLA ou PEPSI) 

300 Garrafas de 500 ml de Água Mineral sem gás 

 


