PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

ALTERAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2018
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG – SETOR DE
LICITAÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA, tona público a alteração a quem
possa interessar o CHAMAMENTO PUBLICO nº 007/2018, regido pela Lei Federal
nº 8866/93 e suas posteriores alterações e demais legislações pertinentes,
objetivando a convidar o maior número de pessoas físicas e jurídicas da cidade de
Japaraíba e região a patrocinar/apoiar o evento denominado “JAPARAÍBA RODEIO
SHOW”, na seguinte conformidade:
ONDE-SE LÊ:
I - OBJETO DO CHAMAMENTO:
1.1 - O presente Chamamento tem por objeto convidar o maior número de pessoas
físicas e jurídicas da cidade de Japaraíba/MG e região interessadas em promover
apoio cultural e financeiro ao evento denominado “JAPARAÍBA RODEIO SHOW”, a
se realizar no período de 13 a 15 de julho de 2018, com a divulgação de seu
empreendimento durante a festa, de acordo com as disponibilidades de espaços
ofertadas.
1.2 - O evento acontecerá no referido período, no Parque Municipal Jose Virgílio dos
Santos do município de Japaraíba – MG.
1.3 - As pessoas físicas e jurídicas interessadas deverão se credenciar e entregar as
suas propostas a partir do dia 29 de junho até o dia 10 de julho de 2018 na sede do
Município de Japaraíba, na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 29, Centro, no
horário de expediente, até às 16 horas. Eventuais esclarecimentos poderão ser
feitos diretamente no Setor de Compras e Licitações.
LEIA-SE:
I - OBJETO DO CHAMAMENTO:
1.1 - O presente Chamamento tem por objeto convidar o maior número de pessoas
físicas e jurídicas da cidade de Japaraíba/MG e região interessadas em promover
apoio cultural e financeiro ao evento denominado “JAPARAÍBA RODEIO SHOW”, a
se realizar no período de 13 a 15 de julho de 2018, com a divulgação de seu
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empreendimento durante a festa, de acordo com as disponibilidades de espaços
ofertadas.
1.2 - O evento acontecerá no referido período, no Parque Municipal Jose Virgílio dos
Santos do município de Japaraíba – MG.
1.3 - As pessoas físicas e jurídicas interessadas deverão se credenciar e entregar as
suas propostas a partir do dia 29 de junho até o dia 12 de julho de 2018 na sede do
Município de Japaraíba, na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 29, Centro, no
horário de expediente, até às 16 horas. Eventuais esclarecimentos poderão ser
feitos diretamente no Setor de Compras e Licitações.
ONDE-SE LÊ:
VIII – DO PAGAMENTO:
8.1 – O pagamento referente ao PATROCÍNIO/APOIO deverá ser realizado até o dia
10 de julho de 2018, através de emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), emitido em nome dos patrocinadores.
8.2 – Todas os direitos dos patrocinadores referente a divulgação de suas marcas
acontecerá após a realização dos pagamentos de seus apoios culturais.
LEIA-SE:
VIII – DO PAGAMENTO:
8.1 – O pagamento referente ao PATROCÍNIO/APOIO deverá ser realizado até o dia
12 de julho de 2018, através de emissão de DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), emitido em nome dos patrocinadores.
8.2 – Todas os direitos dos patrocinadores referente a divulgação de suas marcas
acontecerá após a realização dos pagamentos de seus apoios culturais.

Japaraíba, 09 de julho de 2018.

Rosilene Aparecida Fernandes
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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