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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, consulta-me a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

, Minduri - MG, se a minuta do instrumento convocatório relativo ao Processo de Licitação n° 022/2014 na 
'--./modalidade de Carta Convite, que o governo municipal de Minduri - MG pretende instaurar para a 

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Civil com Elaboração de 
Projetos I Vistorias Técnicas I Parecer I Relatórios I acompanhamento de medições de Obras I elaboração de 
convênios e prestações de Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a 
toda a Administração Municipal em 2014 ,conforme descrição deste Edital, para atender a Secretaria 
Municipal de Operações , relacionado no Formulário de Proposta , Minuta de Contrato e Anexos 
constantes da Carta Convite 017/2014, parte integrante do edital, está em condições de ser aprovada. 

f 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG , acompanhou a Minuta a ser examinada do 
respectivo Processo Licitatório n° 022/2014. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 

FUNDAMENTOS -
O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso 11, alínea 

"a" do artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como Modalidade para a Licitação a CARTA 
CONVITE . Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finalidades a que se propõe, cumprindo às 
exigências do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO 
TOTAL GLOBAL para julgamento, considerando o objeto em Licitação. 
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A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela 
legislação regedora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Convite, foi simplificada a 
documentação conforme previsto no § 1° do art 32 do Estatuto das licitações sendo no entanto 
necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 

Como instrumento contratual está definido o Contrato e a Ordem de Compra 
perfeitamente autorizada pelo art 62, "caput" da lei já citada. 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 
8.666/93. 

,CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório o 
Processo n° 022/2014, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela deste serviço 
em todas as páginas do documento examinado. 

Lembramos que, conforme previsto no inciso IV do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo 
mínimo de 05 (CINCO) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das 
propostas deverá ser resp~itado, considerando-se a modalidade e o tipo de Licitação adotados. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 
3° por se tratar de Licitação na Modalidade de Convite. 

Este é o meu parecer. 

Minduri - MG , 08 de Abril de 2014 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 022/2014 

CONVITE N°. 017/2014 
PROCESSO N°.022/2014 

Pelo presente, ficam convocados todos os interessados em articipar deste certame de reços 
para:Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia 
Civil com Elaboração de Projetos , Vistorias Técnicas , Parecer , Relatórios , 
acompanhamento de medições de Obras , elaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda 

~a Administração Municipal em 2014, que e parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 10:00 horas do dia 14/04/2014, mediante 
abertura dos envelopes recebidos dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação de 
Minduri- MG, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri, localizada à Rua Penha, n°. 99, 
Bairro Vila Vassalo - Cep. 37.447-000, nesta cidade de Minduri- MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e que 
estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência 
mínima de 24 horas do prazo de encerramento. 

induri- MG, 08 de abril de 2.014. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Prezados Senhores, · -·---~,.·' 

1. Esta empresa fica convocada a participar da presente Carta Convite, devendo, para tanto, 
proceder da seguinte forma: 

a) Preencher os modelos em anexo, discriminando os preços solicitados; 

b) Devolver os modelos preenchidos no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 09:45 
horas do dia 14 de abril de 2.014. 

2. Cópia deste convite está sendo afixada no local de costume desta Municipalidade, ( Mural 
:~""' da Prefeitura ) a fim de que qualquer interessado, cadastrado na correspondente especialidade, manifeste seu 

interesse com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, conforme 
artigo 22 § 3° da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

r----. 

3. O julgamento será realizado tomando como critério a qualidade do 
serviço e o menor preço total global proposto pela licitante , constante da proposta 
apresentada. 

4. A proposta que não atender as exigências desta carta convite, será desclassificado pela 
CPL, podendo ser relevado exigências formais que não venham a interferir na descrição do objeto e na 
formulação dos preços. Ocorrendo divergência entre valores indicados nas propostas em algarismo por 
extenso, prevalecerão, para todos os fins de direito, os firmados por extenso. 

5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente excessivos, 
irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, não 
sendo considerada a oferta de qualquer vantagem não prevista neste ato de convocação. 

6. Será declarada vencedora a proposta, desde que atenda as demais condições exigidas neste 
edital. 

7. As propostas serão abertas em sessão pública realizada às 
10:00 horas do dia 14/04/2.014, tendo como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. 

8. A presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, sendo que 
a apresentação da proposta implica na declaração do proponente de que conhece os seus termos, estando 
sujeito às sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões das normas 
legais. 

9. No caso de serviços, serão os mesmos prestados nos locais indicados neste convite, 
correndo por conta e risco do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais , alimentação , 
transporte e comerciais resultantes da execução do contrato. 

10. Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão à forma disposta na Lei 8.666/93, 
com suas alterações posteriores. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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11. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação far-se-á mediante sorteio 
em público, nos termos do§ 2°. do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

12. Os recursos cabíveis obedecerão os prazos fixados pelo artigo 109 da Lei 8.666/93. 

13. Os pagamentos serão efetuados no prazo estabelecido no presente convite, mediante 
exibição da respectiva documentação fiscal e previdenciária e, se for o caso, de relatórios dos serviços 
executados. 

14. A documentação previdenciária a ser exigida quando do pagamento pela Prefeitura 
refere-se à apresentação de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de que trata § 4°. do artigo 31 
da Lei 8.212/91, com a redação da Lei n°. 9.032/95. 

15. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura prestará outras informações havidas 
como necessárias pelos proponentes. 

16. Integra este convite, independentemente de transcrição: Anexo I, Anexo 11, formulário 
padronizado das propostas e Minuta de Carta Contrato 

·- MG, em 08 de abril de 2.014. 

Rua Penha 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
t • • • • 
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ANEXO I DA CARTA CONVITE N°. 017/2014 

Do Objeto:Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de 
E ngenharia Civil com Elaboração de Projetos , Vistorias Técnicas , Parecer , Relatórios 
, acompanhamento de medições de Obras , elaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda 
a Administração Municipal em 2014,compreendendo: 

1) DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Firma disponibilizará o Engenheiro que executará os serviços previstos no Objeto anterior, da 
~seguinte forma: 

a) Sempre que o MUNICIPIO solicitar; 

b) Acompanhamento e f"IScalização de Obras Executadas por Empresas Contratadas; 

c) A firma contratada deverá manter em sua sede plantão diário, para consulta da contratante; 

d) Toda ou qualquer irregularidade encontrada, proveniente de anormal utilização, será comunicada 
por escrito ao Município de Minduri - MG; 

e) As visitas do profissional serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho do Município, ou 
seja, de segunda á sexta- feira das 07:00 ás 17:00 horas; 

f) Emissão de Ordem de Serviço, Vistorias Técnicas, Elaboração de Convênios, Prestação de Contas, 
Notificações, Relatórios de Execução Físico-Financeiro e Atestado de Conclusão de Obra; 
~ 

g) Assessoria Técnica em Processos Licitatórios; 

h) Emissão de Parecer Técnico referente a Obras; 

i) Responsabilidade Técnica e acompanhamento na execução de Obras executadas por Administração 
Direta; 

j) Condução de equipe e orientação técnica na execução de serviços; 

I) Confecção de solicitações de Compra, Vistorias Técnicas, Relatórios de Execução Físico-Financeiro e 
Atestado de Conclusão de Obra; 

m) Montagem de documentação Técnica de Engenharia para a Prestação de Contas de Convênios; 

n) Despachar em Processos Administrativos, e emitir parecer referente as Obras; 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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o) Elaboração de Projetos para a execução por Administração Direta ou indireta tais como: Projeto 
Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Hidro-Sanitário, Planilha Orçamentária, Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Plano de Trabalho; 

p) Para o desempenho das atividades como vistorias, levantamentos, despachos administrativos e 
similares, que deverão ser executados no Município de Minduri - MG, a carga horária mínima 
semanal será de 32 ( Trinta e duas ) horas; 

q) O licitante adjudicado obriga-se a assinar a respectiva Carta-Contrato, no prazo max1mo de 
05( cinco) dias úteis, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para sua convocação, se 
assim for do interesse da Prefeitura Municipal. 

02- DA DOCUMENTAÇÃO: 

o caso de Firma apresentar: 

O proponente deverá apresentar em envelopes protocolados até 09:45 do dia 14.04.2014 e local 
mencionados nesta Carta Convite separados, hermeticamente fechados sendo : documentação
ENVELOPE I, e as propostas no ENVELOPE 11, envelopes datilografados ou digitada, datada e assinada 
e local mencionados nesta Carta Convite descritos com número da carta Convite, data, hora, local de abertura 
e remetente, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

Os documentos abaixo deverão ser apresentados obrigatoriamente dentro do envelope I, no prazo 
estabelecido para o recebimento dos envelopes. 

No Caso de Empresas apresentar: 

a) -Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - CND do INSS; 
b) -Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
c) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 

,..-<!) - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (em vigor ou com documentação que comprove sua 
validade); 

e) -Certidão de Débitos Trabalhistas; 
f) -Registro na Junta Comercial; 
g) -Cópia da Carteira do profissional junto ao CREA RT da Empresa; 
h) Procuração autenticada em cartório do representante legal da firma licitante, acompanhada de documento 

de CPF e Cart.Identidade. 

3)- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- Conforme Minuta de Carta Contrato em Ane 

Município de Min 

.Hf:JI""~"' /M~~iJiagalhães 
Presidente da icitação de Minduri- MG 

Rua Penha 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E1VIPRESÁRlA 
LIMITADA SUDESYE:MiNAS ~CO~STR"UTORA LTDA 

CNPJ.l'-J0
: ló.'!74.QIO/ÇOOJ-J8.-

JACQUELINE FURTADO SILVA, brasileira, natural de São Gonçalo do Sapucai-MG, 
nascida em 06-11-1971, casado com regime de comunhão parcial de bens, Ct)merciante, 
portadora da carteira de identidade n°. MG-17.194.708 expedida pela SSP-MG e CPF n". 
025.108.936-37, residente à Avenida José Benedito de Paiva 11°. 590 Bairro Cidade Sul 1 em 
São Gonçalo do Sapucaí-MG CEP. 37.490-000, c 

MARIA APARECIDA SILVA brasileira, natural de Monsenhor Paulo-MG, nas~ ida em 03-01-
1950, viúva, empresária, portadora da carteira de identidade n°. M-2. 901656, expedida pela 
SSP-MG e CPF. N°. 787.939.046-49, residente à Rua Claudio Manoel da Costa, 375, Bairro 
Inconfidentes, em São Gonçalo do Sapucaí- MG, CEP. 37.490-000. 

Únicos sócios da sociedade empresária Limitada, denominada SUDESTE 
MINAS CONSTRUTORA LTDA.com sede na cidade de Minduri-MG, Rodovia MGT 383 Km 
1 s/n,Distrito Industrial CEP. 37.447-000, CNPJ. 10.774.010/0001-38, registraua na Jur1ta 
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120843534-0 em 17/0~/2009, n:.:suÍ\·C!l1 

assim alterar o contrato social e demais alterações mediante as cláusulas e condições: 

1°. Retira-se da sociedade nesta data a sóci:i MARI ~~ .JAP:.\f!F:C~DA. 
SILVA, acima qualificada, o qual cede e transfere sua quota de capital no valor ...i.:: !z .~ 6.000,00 
(Seis mil reais) pa.ra o novo sócio LUIZ ANTONIO DA SILVA, brasileiro, natural de São 
Gonçalo do Sapucaí-MG, nascido em 02-12-1966, casado com regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da carteira de identidade n°. M-4. 632.560 expedida pela SSP-MG e 
CPF n°. 882.403.716-04, residente à Avenida José Benedito de Paíva n°. 590 Bairro Cidade Sul i 
São Gonçalo do Sapucaí- MG CEP 37.490-000,declarando a sócia cedente haver recebido neste 
ato o valor das quotas em moeda corrente nacional, transferindo os seus direitos e obrigações, 

r atinerentes á cessão e retirando-se da sociedade e a sócia JACQUELINE FUKf...illO SILVA, 
acima qualifícada vende parte de suas cotas no valor de R$ 108.000,00 (Cento e oito mil I\:~1;s) 
para o novo sócio, dando a cedente ao cessionário, ampla, geral, plena e irrevogável tf-tila~,:fto. 

2°. A sociedade continua girando sob a denominação social ;:k~ :;UDi'"U:TE 
MINAS CONSTRUTORA LTDA, NA CIDADE DE Minduri - MG à Rodovia MGT 3o3 Krn 
I s/n, Distrito Industrial, CEP. 37.447-000. 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO COHT:RJ-.. TUAL DA SOC!EDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA SUDEST~>MJNAS l:ON~iRl!TORA LTDA 

CNPJ.-N°. f0.77-4.0Hl/000t-3~. 

Nome Cotas o;o 

LUIZ ANTONIO DA SILVA 133.000 95 
JACQUELINE FURTADO SILVA 7.000 5 
TOTAL ....................................... 140.000 100 

Valor 
I 

133.000,º 
I 

()i 
--j 

7.000,0 
140.000,0 

o I 
o : 
--' 

Parágrafo único : A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL 

5°. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurad~, em igu~tl:bde df' 
condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda fórmalizando , 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pe1iinente, 

6°. No caso de falecimento ou interdição de quaisquer dos soc1os, a 
sociedade continuará com o sucessor ou sucessores do mesmo, se o sucessor ou sucessores n&c 
puderem ou não quiserem continuar com a sociedade, será levantado um balanço especial nesta 
data, então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 1 O 
(dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data 
do balanço especial 

7°. A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócio LUIZ 
ANTONIO DA SILVA, que isoladamente representará a sociedade ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da assínatu1a comercial em 
negócios estranhos aos interesses da sociedade, tais como: avais, endossos, fianças, etc. 

5 

a uma 
'K ><I;:~:C,YJ1 r ão em vigor j() 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA SUDEs1-b": ~Vl~AS ~GNSTR_UTORA LTDA 

CNPJ._~. - !fr.174.Uf0/®01~:{8. _ 

•.._ ·' ··, 

1 oo. O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Artigo 1.001 
parágrafo 1°. Do Código Civil/2002) 

11°. Para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir com relação a esta 
alteração, o seu instrumento de constituição fica desde já eleito um foro da Comarca de Cruzília -
MG, renunciando-se os contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser. 

E assim, por estarem justos e combinados, assinam a presente alleraç:\o 
contratual, feita em três vias de igual forma e teor. 

Minduri, 21 de Fevereiro de 2010. 

Jacqueline Furtado Silva 

~~ L1~Anto 

\A i\ 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: 
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA-ME. CNPJ N°. 10.774.010/0001-38. 

_ _ ,/~~\>ai ~e 4;_. - - - -- ---- : - -- - - . --"'' f)!t{ -;, 
JACQUELINE FURTADO SILVA:b~tsilei~a,~ n~~~l ~ - S~~ _Gonçalo do Sapuc '~G,~~ 
nascida em 06-11-1971 , casado com ·tegi1ne· de comlliihão parcial de bens, comer lànt~0 1 

'" '~?" portadora da carteira de identidade n°. MG-17.194.708 expedida pela SSP-MG e C ~lf0• 
025.108.936-37, residente à Avenida José Benedito de Paiva n°. 590 Bairro Cidade Sul 1 ~··'-·-... ""_~,.,_.,.. 

São Gonçalo do Sapucaí-MG CEP. 37.490-000, e 

LUIZ ANTONIO DA SILVA, brasileiro, natural de São Gonçalo do Sapucaí-MG, nascido em 
02-12-1966, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira 
de identidade n°. M-4. 632.560 expedida pela SSP-MG e CPF n°. 882.403.716-04, residente à 
Avenida José Benedito de Paiva n°. 590 Bairro Cidade Sul 1 São Gonçalo do Sapucaí- MG CEP 
37.490-000 

Únicos sócios da sociedade empresária Limitada, denominada SUDESTE MINAS 
CONSTRUTORA LTDA-ME.com sede na cidade de Minduri-MG, Rodovia MGT 383 Km 1 
s/n,Distrito Industrial CEP. 37.447-000, CNPJ. 10.774.010/0001-38~ registrada na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120843534-0 em 17/04/2009, resolvem 
assim alterar o contrato social e demais alterações mediante as cláusulas e condições: 

1 o. A sociedade continua girando sob a denominação social de 
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA-ME, mudando-se da Rodovia MGT 383 km 1 
s/n, Distrito Industrial, CEP. 37.447-000 MINDURI-MG para á Rua Das Transmissão n°.45 
Bairro Distrito Industrial CEP. 37.447-000 MINDURI-MG. 

2°. O objetivo comercial da empresa passa a ser: CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA 
CONSTRUÇÃO, OBRA DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO E LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA TEMPORÁRIA, F ABRI CAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, F ABRI CAÇÃO 
DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS, COMERCIO 
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAIS ELETRICOS, 
VIDROS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRAS E ARTEFATOS, MATERIAIS 
HIDRÁULICOS, CAL, AREIAS, PEDRAS BRITADAS, TIJOLOS E TELHAS, PEDRAS 
PARA REVESTIMENTO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, 

~ MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 
.:. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
EM VIAS PÚBLICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE 
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM PORTOS E AEROPORTOS, 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENGARIA CIVIL, OBRAS DE 
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS EM 
GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E 
EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO BRAS DE 
FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO AMENTOS 
PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PES EM OBRAS, 
ATIVIDADE PAISAGISTAS, PROJETOS E CALCue~ RIA. 

3°. O Capital Social que era de R~40. 
Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do Paí ssa 
e oitenta mil Reais) dividido em 180.000 (Cento e oitenta mil) cot 
uma; sendo o presente aumento de R$ 40.000,00 (Quarenta mil ... """~ ....... u 

em moeda corrente nacional do Pais, e ficará assim distribuído entr 
~~ . _ /1 
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~ \-Nome 

---
Cotas 

-
% Valor \ ;,. .· · 

LUIZ ANTONIO DA SILVA 171.000 95 171.000,00 \(". f 
- ~" ./ JACQUELINE FURTADO SILVA ' 9.000 5 9.000,00 -.....__ ...... -~ 

T O TA L .••..........•......................... 180.000 100 180.000,00 

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

4°. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, 

5°. No caso de falecimento ou interdição de quaisquer dos sócios, a sociedade continuará com 
o sucessor ou sucessores do mesmo, se o sucessor ou sucessores não puderem ou não quiserem continuar com a 
sociedade, serâ levantado um balanço especial nesta data, então os herdeiros receberão todos os seus haveres, 
apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento 
e vinte) dias da data do balanço especial 

6°. A administração da sociedade continua a cargo do soc1o LUIZ 
ANTONIO DA SILVA, o qual terá direitos de representá-la individualmente, ativa, passiva, 
judicial e extrajudicialmente, sendo - lhes vedados o uso da assinatura comercial a negócios alheios 
aos interesses sociais, tais como: avais, endossos, abonos, fianças, etc. 

Parágrafo Primeiro: O sócio no exercício da administração terá direito a 
uma retirada a título de pró-labore em até o máximo permitido pela legislação em vigor; 
Conseqüentemente o mesmo contribuirá para a Previdência Social. 

7°. A sociedade não possui filial, mas poderá abri-las onde e quando lhe 
convier. 

8°. O fim do exercício social se dará sempre em 31 de dezembro de cada ano, 
data em que conforme legislação vigente será elaborada a apuração dos resultados e levantado um 

.~ balanço patrimonial, da sociedade, cujos lucros ou prejuízos serão distribuídos aos sócios de acordo 
com suas quotas de capital 

9°. Os quotistas são livres para ceder ou transferir suas quotas sociais, total ou 
parcialmente, sendo que os sócios remanescentes terão sempre direito de preferência para aquisição, 
o sócio que a qualquer titulo desejar ceder ou transferir suas quotas sociais, deverá fazê-lo mediante 
comunicação aos demais sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias). 

Parágrafo Primeiro: Findo o prazo estabelecido Me~•~ 
tenha havido qualquer manifestação dos demais sócios, o sócio intl.tt~g~lP 
sociais, ficará livre para dentro das condições previamente j;.Q~~~~~.trê~IDi m a negociação 
com terceiros; Caso o pretendente não seja aprova!id e adquirirá as quotas 
pelo seu valor patrimonial contábil, apurado atrav ' Balanço Patrimonial 
especial no último dia do mês da comunicação da interdi - do ..................... . 

10°. Em caso de interdição, incapacidade, rGUJit:t4q OU falecimento de qualquer 
dos sócios a sociedade não se dissolverá, ou seja: 
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Parágrafo Primeiro: Ocorrendo as hipóteses de: Interdição, incapaci ~~~ 
retirada ou falência, de qualquer dos sócios, os seus haveres serão apurados através de um BalanP.n-.-
Patrimonial especial, e pagos ao sócio ou os seus sucessores, representantes legais em 12 (doze), 
parcelas iguais e sucessivas com pagamento da primeira em 30 (trinta) dias, após levantamento do 
Balanço Patrimonial Especial, e as demais após pagamento da primeira, acrescidas de juros e a 
correção se houver na forma da Lei. 

Parágrafo Segundo: Na hipótese de falecimento de quaisquer sócios, fica 
assegurado aos herdeiros, o direito de receberem seus haveres nos termos do parágrafo primeiro, 
ficando, entretanto estabelecido, que a permanência dos herdeiros na sociedade ficará restrito a 
concordância dos demais sócios. 

11°. O presente documento foi elaborado conforme a vigente Lei n.0 8.934 de 
18/11/94, com exigências e procedimentos introduzidos pelo Decreto n.0 1.800 de 30/01196, que 
regulamentou a mencionada Lei, não estando os sócios inclusos em nenhum de seus impedimentos. 

CONSOLIDAÇÃO 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade denomina-se SUDESTE 
MINAS CONSTRUTORA LTDA-ME, na cidade de Minduri- MG à Rua Das Transmissão n°. 
45, Distrito Industrial, CEP. 37.447-000. 

CLAUSULA SEGUNDA: O objetivo social é a CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA 
CONSTRUÇÃO, OBRA DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO E LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA TEMPORÁRIA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS COMERCIO 
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAIS ELETRICOS, 
VIDROS FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRAS E ARTEFATOS, MATERIAIS 
HIDRÁULICOS. CAL, AREIAS, PEDRAS BRITADAS, TIJOLOS E TELHAS, PEDRAS 
PARA REVESTIMENTO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
EM VIAS PÚBLICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE 
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM PORTOS E AEROPORTOS 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENGARIA CIVIL OBRAS DE 
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS EM 
GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS E RIORES E 
EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONST~- DAÇÕES 
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORECIM~ ToS PARA 
TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E @S ~ OBRAS 
ATIVIDADE PAISAGISTAS, PROJETOS E CALCULOS ENGENHARIA. 
E o prazo de duração é por tempo indeterminad , e o se deu em 
17/04/2009. 
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CONSOLIDAÇÁ() • .. • . .. ri·/ . ll;j 
CLAUSULA Tiht&IRA: 0 ~Ítal social é de R$ !80.000,00 ~~ j 

Oitenta mil reais), dividido em 180.000 mil quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalm'effi0-
integralizado em moeda corrente nacional e está assim distribuído entre os sócios: 

NOME QUOTAS VALOR 
LUIZ ANTONIO DA SILVA 171.000 171.000,00 

JACQUELINE FURTADO SILVA 9.000 9.000,00 

TOTAL 180.000 180.000,00 

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas cotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social da empresa. 

CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade é exercida pelo 
soc1o LUIZ ANTONIO DA SILVA, assinando isoladamente pela sociedade, com poderes e 

~ atribuições para todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extra
judicialmente bem como tratar com Bancos, Caixas Econômicas, Empresas e Repartições Publicas 
Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Fornecedores e Clientes. 

Parágrafo Único: A sociedade se obriga a manter durante toda a sua 
vigência na direção e administração, somente sócia corretora de seguros de vida habilitados e 
registrados na SUSEP. 

CLAUSULA QUINTA: O soc1o no exercicio da administração terá 
direito a uma retirada a título de pró-labore em até o máximo permitido pela legislação em vigor; 
Conseqüentemente o mesmo contribuirá para a Previdência Social. 

CLAUSULA SEXTA: O foro eleito é o da Comarca de Cruzília- MG. 

CLAUSULA SETIMA: O término do exercício social se dará sempre 
em 31 de dezembro de cada ano, sendo que os lucros ou prejuízos apurados no período serão 
distribuídos ou atribuídos aos sócios na proporção de suas cotas. 

CLAUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crimina~ ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. (Artigo 1.011, parágrafo 1°, do Código Civil/2002). 

CLAUSULA NONA: Os quotistas são livres para ceder ou transferir 
suas quotas sociais, total ou parcialmente, sendo que os sócios remanescentes terão sempre direito 
de preferência para aquisição, o sócio que a qualquer titulo desejar ceder ou rir suas quotas 
sociais, deverá fazê-lo mediante comunicação aos demais sóc · · o, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta dias). cot-lf \Ú\ ~~ --
Parágrafo Primeiro: Find~ p~ , 

que tenha havido qualquer manifestação dos demais ~s, Õ 
quotas sociais, ficará livre para dentro das condições previ 
negociação com terceiros; Caso o pretendente não seja aprovado 

rJ} I t: 

te comunicadas, realizarem a 
ó~ociedade adquirirá 
/ ~nJ I 
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as quotas pelo seu valor patrimonial con~~i-l, ap~rre~~- a~~~~ do~ l~Y~tamento de um ~~ru:~: _ ... ~-- . /' 
Patrimonial especial no último dia do mês da comUnicaÇão da interdição do quotista '· 

CLAUSULA DECIMA: Em caso de interdição, incapacidade, retirada 
ou falecimento de qualquer dos sócios a sociedade não se dissolverá, ou seja: 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo as hipóteses de: Interdição, 
incapacidade, retirada ou falência, de qualquer dos sócios, os seus haveres serão apurados através 
de um Balanço Patrimonial especial, e pagos ao sócio ou os seus sucessores, representantes legais 
em 12 (doze), parcelas iguais e sucessivas com pagamento da primeira em 30 (trinta) dias, após 
levantamento do Balanço Patrimonial Especial, e as demais após pagamento da primeira, acrescidas 
de juros e a correção se houver na forma da Lei. 

Parágrafo Segundo: Na hipótese de falecimento de quaisquer sócios, 
fica assegurado aos herdeiros, o direito de receberem seus haveres nos termos do parágrafo 
primeiro, ficando, entretanto estabelecido, que a permanência dos herdeiros na sociedade ficará 
restrito a concordância dos demais sócios. 

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 
forma e teor: 

Minduri-MG 04 de Fevereiro de 2013. 

~1-~ 
UELINE FURTADO SILVA 

('):"'\ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
· ~. ·1 1'_'· CERTIFICO O REGISTRO SOB O NR0:5058906 
·\J . _.. ;;l EM 28/05/2013 . 
#SUDESTE MINAS CONSTRUTORA L TOA- ME# 

PROTOCOLO: 13/152.287-6 

AG0156138 
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2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "WM METALURGICA '~~o--
CONSTRUÇÕES L TOA- ME" .. 

JOSÉ MARtA MÂNGJA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, identidade n° M-3.937.739 SSP-MG, e CPF n° 147.628.036-34, residente na Rua lsaac 
Teixeira n° 46, Centro, em Piedade do Rio Grande, MG, Cep 36.227-000 e WÁLACE JOSÉ 
MÂNGIA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/04/1979, identidade n° MG-1 O. 947.172 
SSP-MG e CPF n° 040.973.966-92, residente na Rua lsaac Teixeira n° 46, Centro, em Piedade do 
Rio Grande, MG, Cep 36.227-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada 
"WM METALURGICA e CONSTRUÇÕES L TOA - ME", com sede em Piedade do Rio 
Grande, MG, à Rua Padre Antônio de Freitas n° 45 - Centro, Cep 36.227-000, registrada na 
JUCEMG sob o NIRE 3120891795.6 e CNPJ n° 02.303.541/0001-14, resolvem de comum acordo e 
na melhor forma de direito procederem a presente alteração, conforme as cláusulas e condições 
seguintes: 

l -Nesta data é admitido na sociedade o sócio Wislcy Alissom Mângia. brasileiro, natumf de Piedade 
do Rio Grande- MG. casado sob o r gime de comunhão par ial de bens, cmpr sário, na cido em 08/ 1011975, 
portador da cartei ra de identidade n.0 l\1-6.884.283 S P-MG, e CPF n .<': 032 .726.926-06 re idente e 
domicil iado à Rua do Rosário n° !59 Apto 02. Centro. em Piedad do Rio Grande- MG. EP 36.227-000, a 
qual declara sob as penas da Lei que não se acha impedido de exercer o comércio ou a administração 
da sociedade em virtude de condenação criminal. 

li- O sócio Walace José 1\langia, POSS UIDOR DE 6.000 (Seis mil) COTAS 1
10 VALOR TOTAL DE R$ 

6.000,00 (Seis mil reais), trnnsfere pm1e de suas cotas ao sócio ora admitido, Wisley Alissom Mângia, que 
recebe 4.800(Quatro mil e oito enta ) COT 'O V LOR TOTAL DE R$ 4.800,00 (Quatro mil e oit centos 
reais), dando cedente ao cessionário. ampla, geral e irrevogável quitação pelas cotas cedidas. para nada mais 
reclamarem uma a outra no presente ou no futuro seja a que título for. 

§ 1° O Capital qut ~ra de R$ 20.000,00 (Vinte mil rea is), já totalmente integralizados em moeda COITente 
nacional passará a ser de RS 120.0 0,00 (C nto e vint mil reais) di"idid s el)l 120.000 (Cento e vinte mil) cotas 
de R$ I ,00 (Hum real) cada uma s ndo o presente aumento integralizado neste ato em moeda corrente nacional, 
e terá a seguinte dislribuição: 

José Maria Mângia ...•..•.•.....•..•.•.•..................•....•....•.......... 84.000 cotas de RS 1,00 RS: 8-tOOO,OO 
Wisley Alissom Mungia ..................................................... 34.800 cotas de R$ 1,00 R$: 34.800,00 
Walace José Mângia .................................................. 1.200 cotas de R$ 1,00 R$ 1.200,00 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social de "WM METALÚRGICA E 
CONSTRUÇÕES LTDA- ME". com o nome fantasia de "AGILE CONSTRUÇÕES" com sede à 
Rua Padre Antônto de Freitas n° 45, Centro em Piedade do Rio Grande, MG. Cep 36.227-000. O 
foro eleito é o da Comarca de Barbacena - MG. A duração é por tempo indeterminado. 



4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MAl fP.IAL ELÉTRI:~ 
4743-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 

4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 
4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 
4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 
4744-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
4744-0/06 COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 
4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. 

§ 3°- Objetivo da Sociedade: 
2511-0/00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
2512-6/00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL 
2513-6/00 FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 
2592-6/02 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFilADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS 
2593-4/00 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL 
2599-3/01 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO 
2599-3/99 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
3299-0/03 FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PlACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 
3299-0/04 FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS 
4741-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 
4743-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 
4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 
4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 
4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 
4744-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
4744-0/06 COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 
4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 
4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS 
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÓES CORRElATAS, 
EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
4292-6/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 
4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTAlAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
4311-6/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 
4312-6/00 PERFURAÇÓES E SONDAGENS 
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
4322-3/01 1NSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. SANITÁRIAS E DE GAS 
4322-3/02 INSTAlAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTilAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
4322-3/03 INSTAlAÇÓES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
4329-1/04 MONTAGEM E INSTAlAÇÃO DE SISTE~MS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VtAS PÚBLICAS, 
PORTOS E AEROPORTOS 
4329-1/05 TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACúSTICOS OU DE VIBRAÇÃO 
4329-1199 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÓES EM CONSTRUÇÓES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
4330-4/02 INSTAlAÇÃO DE PORTAS. JANELAS. TETOS. DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 
4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 
4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES 
4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTU~ TEMPORÁRIAS 
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 
4399·1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ~~NSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 
PESSOAS PARA uso EM OBRAS ou..~ ' I fli'nflmn 
4399-1105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO OE POÇOS DE ÁGUA 'l1/~ "-!1-
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECI ADO E ENTE CPF• O 3 966-92 
8130-3/00ATIVIDADES PAISAGISTICAS ~~ ' 'ntStrador 

Cláusula Segunda: O Capital de R$ 120.000,00 (Cento e 
r • ., ,..,.., 1 n ~ \ · · t 

IWP.III..ItMKIIIU. rgica e eonstruQOeS iTOA-N 

"' ' '"""'"'' em 120.000 



~ . 

'2!' AL TE Ç O CONTJ;ATUM. DA: 50t:t~D.ADE "WII ETALURGIC 
OONSTR'"~S f.. TOA~ F' 

José Maria Mingia. .,..,. ___ ,...... • . .• . . . . . 14 cotas de R$ 1, 
WISiey • Mlnpa .............. ~... . 34 cotas de RS 1, RS: 34 , 
Walace José -ngia·--··-···-···----········-·---1.200 colas de R$ 1,00 R$ 1.200,00 
§ únic:o - A cada sócio é JeSbila ao valor de suas quotas, 
respondem solidariamenle pela integralização do capital social. 

§ único - O sócio , no llllnt'•~m -:-~~~~~&· 
mensal, a titulo de pnS-IaboJe. que é •• 
Imposto de Renda. 

CIA.-ula Quarta: Ao tém*1o de cada exerdcio social, em 31 de dezembro de cada ano, o 
administrador pestará contas justificadas de sua adminis1Jação. proaldendo à elaboração do 
inventário, do balanço pabinonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios. na 
proporção de suas quotas os kJcros ou prejuízos aplDdos. 

Cliusula Quinta: Os administradores dedalam, sob as da ·, de que não estão impedidos 
de exen:er a adnWlistração da sociedade, por lei especial. ou em vir1ude de condenação aiminaJ, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela. à pena que vede. ainda que ~icwnenle. o acesso a 
cargos ~; ou por aime falimenla. de prevaricação. peita ou suborno, • • 
ou contra o sistema fina1ceiro naàonal, contra nonnas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo. fé püllica. ou a proptiedade. 

Cláusula Sexta: O presente inslrumentD foi elaborado oourorme a vigellle lei ~ 8.934 de 
18.11.1994, com exigências e procedimaiiDs inlmduzidos pelo Dec. 1800 de 2ll01~ 1996 e 1.ei 
rfJ 10.406 de 10.012002. 

E assim, por estarem justos e combinados, assinam a presente alteiação contratual, 
digitada em três vias de igual forma e teor. 

Piedade do Rio Grande-MG. 28 de Novenbo de 2011. 



NUMERO DE IDENTIFl 00 REGISTRO DE EMPRESA- NIRE DA SEOE 

NOME DO EM ("""""""" _.., --turao) 
MARCOS AIL TON PEREIRA 

NACION.Al.IDAOE 

BRASILEIRA 

REGIME DE SENS ("" c:asa<IO) 

COMUNHAO PARCIAL 

NASCIDO EM(- de ......:;lmonto) 

13/01/1959 

OOMIC<LIAOO NA (LOGRADOURO rua, ev, 00:.) 

RUA CORONEL JOSE VILELA 

COMP\.EMENTO 

t.OU>l O 

SAO VICENTE DE MINAS 

lOEN'T10ADE (nUmero) 

M-1.349.183 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

MRE DA FILIAL~....-ne"" oto-• filial) 

ESTADOCMl 

CASADO 

IIAJ RRO I DISTRITO 

CENTRO 

CPF (n""-'>) 

330.190.966-34 

1/ 1 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 
ATO OESCRJ ODOATO 

~ 080 INSCRICAO 

EVENT DESCRI O DO EVENTO 

OOt.OE Er.M"RESAAIAI.. 

MARCOS AIL TON PEREIRA 

LOG RAl)()V<>() (1\J&. av, e~) 

RUA CORONEL JOSE VILELA 

COMPLEMENTO 

MUN P10 

SAO VICENTE DE MINAS 

DESCRI O DO OBJETO 

O DO EVENTO 

ODOEVEI'll"O 

CIEP 
37370000 

-- SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA ARQUITETURA E ENGENHARIA, COMPUTACAO GRAFICA PARA CRIACAO 
DE MAQUETES E PLANTAS HUMANI.ZAOAS, CONFECCAO DE MAQUETE PARA ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

7119703 

DATA DA ASSINATURA 

0310312014 

MODULO INTEGRADOR: J141503782865 

,rl ,..... , -. P l t ri p 'Y'I •p T ON P EREIRA 



Crescimento e 
Todos oor Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penh~ 99 , Bairro Vila Vassalo 
Hora: Abertura das Propostas as 10:00 horas do dia 14 de abrü de 2014 

Dotação Orçamentária: 2. 05. O 1.15.122. 002.2. 0046-339039 

Licitação modalidade: CONVITE N°. 017/2014 

Recebimento dos envelopes até dia 14/04/2014 até às 09:45 horas. 

"" Empr~sq ~. !>!~;;..k .~., . (!;?f.,~i.~Y.k.il!.f ., ins,Ç!'ita n'f,,{?fPJ n° ~·(º. ,J.?.'t.~~4f':JJ, :~~be!ecis;la j 
em .. & ... V.~.V..~ .............. , com endeteço a }.\R.,,~.U ... & .. ?..r, .. , lf. . ~ .~ , Barrro ......... f... .. ~.~T.hc~ 
telefone .. ~.f.h.?:.ºl~o. ., Email.S .v.~J~L~~~ J!HJP.f.1.N.IP: .... ~.~pefa p1esente propõe os preços e condições 
a seguir e fornecimento da prestação dos serviços de acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

Especificação do objeto - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de 
ngenharia Civil com Elaboração de Projetos, Vistorias Técnicas, Parecer, Relatórios, 

acompanhamento de medições de Obras , elaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda 
a Administração Municipal em 2014. 

Valor mensal: R$ ... S.O?.!?.!.P~·;\" "'O;f:J ·G.W.Ct?.. .. !.1 .! . f .g.c;;Y.r;. .~J!!:'J..~f.J .. !~l!:KJ, .... 4~ ......... 1. 
Valor total. (09 meses)- R$ ... :-: I.~J .... W ....... O .......... (.~.a.-P. .~ .... ~ .... .( .~~·(lç·~ 
Carga Horária Semanal de 32 Horas 

/".. 

f- Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2- Condições de pagamento- conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3 - Condições de execução: Conforme item 1 do Anexo L 
4 - Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos. 

n k (c[d e).v.Y.~ .~Q?.Y. .~ .......... ,J~.de .... cA.M ............ de 2014 . 

.... ~~ .. J.Y. ..... . t. .. .. ...................... . 

(assin;~~~o responsável pela empresa) 
N°. do CPF e Carteira de identidade ITO. 77 4.01 O/ 0001 • 3ãJ 

eM~~ 6 )(;~OG).Y SUOESTE WIHAS 
CONSTRUTORA LTDA ,?}/ , ~D. W01lU• 1/N KW:' v; J 1P1nmo INCu&UtAL , e r~· u.w.000 

~ WIN~Ill~l : M@ ~ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
__ - -··- . -··-• _ ... -.nr!'.<~n .. .cJn.nnA.tn 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, 99 , Bairro Vila Vassalo 

Licitação modalidade: CONVITE N°. 017/2014 

Recebimento dos envelopes até dia 14/04/2014 até às 09:45 horas. 

A Empresa WM Metalúrgica e Construções LIDA, inscrita no CNPJ n° 02.303 .54110001-14, estabelecida em 
Piedade do Rio Grande, com endereço a rua Padre Antonio de Freitas, n° 45 , Bairro centro, telefone (32) 
33351214, Email wmmetalurgica@ig.com.br, pela presente propõe os preços e condições a seguir e 
fornecimento da prestação dos serviços de acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

~ Especificação do objeto - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de 
Engenharia Civil com Elaboração de Projetos, Vistorias Técnicas, Parecer, Relatórios, 
acompanhamento de medições de Obras , elaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri- MG, objetivando atender a toda 
a Administração Municipal em 2014. 

Valor mensal: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
Valor total: (09 meses) - R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais). 
Carga Horária Semanal de 32 Horas 

1 -Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2- Condições de pagamento- conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3- Condições de execução: Conforme item 1 do Anexo I. 
4 - Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos. 

Pieda~}g~ de abril de 2014. 

CPF: 040.973.966-92 

~ WM ~LTDA-ME 

Walace José Mangia 
CPF: 040973966-92 



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, 99 , Bairro Vila Vassalo 
Hora: Abertura das Propostas as 10:00 horas do dia 14 de abril de 2014 

Dotação Orçamentária: 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039 

Licitação modalidade: CONVITE N°. 017/2014 

Recebimento dos envelopes até dia 14/04/2014 até às 09:45 horas. 

" \ Ell,lpresa fll8!3[0.S,J}..i/.J.t?J. .. rski>o..jf fnscnm p o CN~J p.0~PO..IJ..5.)!J.jfl.q;lr;; esmbelecida 
emS8.o .. .V.J.C.€1lff.e: .. J).f."p;tfljJ;om endereço a l'f •• át:tlmd.(~ .tk~n ~9.5, Barrro ... CE..I.V7.8..D ...... , 
telefone3).:.33s.?.3. .: /2.Ç>2, Emailh7~~~~-~ -~fê?&~·.l~pela presente propõe os preços e condições 
a seguir e fornecimento da prestação dos serviço~ de acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

Especificação do objeto - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de 
[Engenharia Civil com Elaboração de Projetos,_ Vistorias Técnicas, Parecer, Relatórios, 
acompanhamento de medições de Obras , eiaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a todal 
a Administração Municipal em 2014. 

Valor mensal: R$.!/.50.0dC.Q ............... (.&.!1P.:~.J....!...,~.b.n.b ....... ~ .. ). . 
Valor total: (09 meses) - R$ .. f/.f):."i12P;.t9:D. ........... (62~ ... 01u.f?. .. J. .... ~.&t.ú·o.~1lft:) .. ~ 
Carga Horária Semanal de 32 Horas {) 
~ 

~ · -Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2- Condições de pagamento- conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3- Condições de execução: Conforme item 1 do Anexo I. 
4 - Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos . 

.--k!l·n ade)S.r);). ... U<.~.k ... ,. /O.de ... f.J. .~~---·····de 2014. 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
. - •. - · ,....,,...o. _."7 ncA nA-t/nnn1 _1n 



Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri.mg.gov.br- mun1c1p1o@mmdun.mg.gov.br Creaclmento e 

Todos por Mindurl 
Admlnlstraçlo:201312016 

Ata de abertura das ropostas a resentadas a Carta Convite n° 017/2014, de 08/04/2014, destinada a 
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Civil com Elaboração 
de Projetos , Vistorias Técnicas , Parecer , Relatórios , acompanhamento de medições de Obras , 
elaboração de convênios e prestações de Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, 
objetivando atender a toda a Administração Municipal em 2014. 

Aos quatorze (14) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e quatorze(2.014), às (10:00) dez horas, na 
Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal, sita a Rua Penha, 99 - Vila Vassalo, na cidade de Minduri, 
Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito Municipal de 
conformidade com a Portaria 532 de 06 de janeiro de 2.014, sob a presidência do Sr. Lucas Lopes Magalhães 
, o Sr. João Dimas Lopes e o Sr. Luiz Claudio de Souza , juntamente com a Assessoria Jurídica do Município 
de Minduri- MG para a devida abertura, análise, habilitação, julgamento e classificação da melhor proposta 
para Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Civil com 
Elaboração de Projetos, Vistorias Técnicas, Parecer, Relatórios, acompanhamento de medições de 
Obras , elaboração de convênios e prestações de Contas a serem realizadas no Município de Minduri -

,--MG, objetivando atender a toda a Administração Municipal em 2014, constantes da Carta Convite n° 
.)17/2014 instaurada de 08 de abril de 2014.Retirou o Edital as seguintes empresas: la WM Metalúrgica e 
Construções Ltda, sita a Rua Padre António de Freitas, n° 45, Bairro Centro , na cidade de Piedade do Rio 
Grande I MG; 2a Sudeste Minas Construtora Ltda , sita a Rodovia MGT 383 , Bairro Distrito Industrial , na 
cidade de Minduri I MG e a 3a Marcos Ailton Pereira ME ,sita a Rua Coronel José Vilela, n° 245 , Bairro 
Centro, na cidade de São Vicente de Minas /MG.Todas devidamente convidadas na forma do que dispõe a 
legislação vigente. Aberto os trabalhos presididos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG, apresentaram os envelopes de Documentação para a 
devida averiguação que tão logo verificados constatou-se o cumprimento de toda a documentação exigida 
neste edital pelas empresas interessadas , não houve recurso de nenhuma empresa quanto a esta fase , dando 
continuidade dos trabalhos, passando a abertura dos envelopes referentes as propostas, que tão logo 
verificados e apurados os valores chegando-se aos seguintes resultados conforme:a empresa WM 
Metalúrgica e Construções Ltda, apresentou o valor da Prestação dos Serviços a Importância total global 
de R$ 54.000,00 ( Cinquenta e quatro mil reais ) para o período de 09 meses; a empresa Sudeste Minas 
Construtora Ltda, apresentou o valor da Prestação dos Serviços a Importância total global de R$ 49.500,00 
( Quarenta e nove mil e quinhentos reais ) para ao período de 09 meses e a empresa Marcos Ailton Pereira 
ME, apresentou o valor da Prestação dos serviços a importância total global de R$ 40.500,00 (Quarenta mil 
. quinhentos reais ) para o período de 09 meses. Após examinar todas as propostas, a comissão verificou que 

a empresa proponente: Marcos Ailton Pereira ME , apresentou a sua proposta dentro das condições 
estabelecidas na respectiva Carta Convite 017/2014, ficando a mesma classificada em primeiro lugar e 
vencedora do certame. Nada mais havendo a r, foram encerrados os trabalhos, do que, para constar, foi 
lavrada a presente Ata, que lida e achada con:D , vai assinada elos membros da Comissão Permanente de 
Licitação Assessor Jurídico do Município de ... ~'" ',..'~'-' 

Membro 

~\ -~~~ \~.1 . 
Dr. = Ematne G~ 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
OABMG 105711 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326~1219- Fax: (35) 3326-1444 
. · · r _ · . /0001-10 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br Crescimento e 

Todos cor Minduri 
Admlnlst'raçlo:201312016 

TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Carta Convite n° 017/2014 
Processo no 022/2014 

A- WM Metalúrgica e Construções Ltda -Piedade do Rio Grande - MG 
B- Sudeste Minas Construtora Ltda - Minduri - MG 
C -Marcos Ailton Pereira - ME - São Vicente de Minas - MG 

Para que as mesmas oferecessem propostas para: Contratação de empresa especializada na 
restação de Serviços de Engenharia Civil com Elaboração de Projetos , Vistorias 

ífécnicas , Parecer , Relatórios , acompanhamento de medições de Obras , elaboração de 
convênios e prestações de Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, 
objetivando atender a toda a Administração Municipal em 2014,conforme anexo I, II que são 
partes integrante deste convite. 

Foi providenciada, na forma da Lei, a publicação por afixação, destinado a terceiros 
interessados. 

Encerrado o prazo do certame, esta Comissão verificou constar que apresentaram propostas 
os seguintes licitantes, com os respectivos preços globais para execução dos serviços referente aos 09 meses 
do Exercício de 2014. 

A- WM Metalúrgica e Construções Ltda -Piedade do Rio Grande - MG 
B- Sudeste Minas Construtora Ltda - Minduri - MG 
C - Marcos Ailton Pereira - ME - São Vicente de Minas - MG 

R$ 54.000,00 
R$ 49.500,00 
R$ 40.500,00 

Após a análise das propostas, esta Comissão verificou que a proponente Marcos Ailton 
Pereira - ME , da cidade de São Vicente de Minas - MG , apresentou a sua proposta dentro das condições 
estabelecidas no respectivo edital, ficando a mesma classificada em primeiro lugar como vencedora do 
certame no valor mensal de R$ 4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos reais ) sendo o valor total global de 09 
meses a importância de R$ 40.500,00 ( Quarenta mil e quinhentos reais ) . 

Nos termos do art. 109, I, "b" da Lei n°. 8.666/93 com suas alterações posteriores, deverá 
ser aguardado o prazo de dois dias úteis para interposição de eventual recurso. 

Minduri 

L 

Rua Penha 99- Vila Vass -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
__ ,.... ,......,. ........ "~"' ••:- -' ··-: r-.a.--1- _._ a11:--- ~- ... -;,.. 1""10 I· 17 0"-11 nL11/nnn1 _1n 



Crescimento e 
Todos oor Mlnduri 

Admlnls6-açlo:201312016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br 

ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, fica ADJUDICADO a pro onente 
Marcos Ailton Pereira ME , ao objeto da Carta Convite D

0
• 017/2014, relativo a Contratação de 

empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Civil com Elaboração de 
Projetos , Vistorias Técnicas , Parecer , Relatórios , acompanhamento de medições de 
Obras , elaboração de convênios e prestações de Contas a serem realizadas nJ 
Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda a Administração Municipal em 

-~ 2014,vencedora do Processo Licitatório n° 022/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri, 
para todos os fms de direito. 

Lu agalhães 
Presidente da Comiss ·citação de Minduri- MG 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
• _ _ __ . _ . . . •• . ___ _ "' ---=- ""1n 1- ~7 a""' nA11nnn1 . 1n 



~ 

Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri.mg.gov.br- mun1c1p1o@mmdun.mg.gov.br 

PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório na Modalidade Carta Convite n° 017/2014, cujo objeto 
trata da Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia 
Civil com Elaboração de Projetos , Vistorias Técnicas , Parecer , Relatórios , 
acompanhamento de medições de Obras , elaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda 
a Administração Municipal em 2014, do Processo Licitatório n° 022/2014, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Minduri- MG, teve como participantes os seguintes proponentes: 

A- WM Metalúrgica e Construções Ltda -Piedade do Rio Grande - MG 
B - Sudeste Minas Construtora Ltda - Minduri- MG 
C -Marcos Ailton Pereira - ME- São Vicente de Minas - MG 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri- MG, fez 

cumprir as exigências preconizadas pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações 

posteriores, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, parágrafo único. 

À consideração de V. Exa. 

Município de Minduri- MG, 16 de abril de 2.014. 

Ç. ~ -~ · ~ .. 
Dr. R g Ematne Ga bén 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
OABMG 105711 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
' . . · ~ · r · -1 



Crescimento e 
Todos cor Mlnduri 

Admlnlst'raçlo:2013/2016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br 

HOMOLOGAÇÃO 

/:::;:;h ' 
fi:,:. ~~' 0$%. -
~ ( 1Vi->~ g A_. 
~ . -.,. 

,, ~>~'-~ •. 

Çr ' . 

.. ,.,_ 

Homologo o procedimento de Licitação no 022/2014,na 

modalidade Carta Convite n° 017/2014, para que a adjudicação e parecer jurídico nele 

/'<.· procedida, produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados , observadas as prescrições legais 

pertinentes. 

Município de Minduri- MG, 16 de abril de 2.014. 

Rua Penha 99 - Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
I • • • • • 1 • 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br. municipio@minduri.mg.gov.br 

de Engenharia Civil com Elaboração de Projetos, Vistorias Técnicas. Parecer, Relatórios, 
acompanhamento de medições de Obras, elaboração de convênios e prestações de Contas J 
serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda a 
Administração Municipal em 2014. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI, Estado de Minas Gerais, entidade de direito público interno, com sede à Rua Penha, 
n°. 99, Bairro Vila Vassalo, inscrita no CNPJ sob n°. 17.954.04110001 - 10, neste ato representada pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva, daqui por diante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA: rcos Ailton Pereira- ME, CNPJ n° 20.019.579/0001-41 , sita a Rua Coronel José Vilela 
, n° 245 , Bairro Centro , na cidade de São Vicente de Minas /MG , representada pelo Sr. Marcos Ailton 
Pereira , nacionalidade brasileiro, estado civil casado , profissão engenheiro Civil , portador da RG n° M-
1.349.183, expedida pelo SSP/MG e CPF n° 330.190.966-34 ,residente e domiciliado à Rua Coronel José 

/\Vilela, n° 245, casa , Bairro Centro, na cidade de São Vicente de Minas I MG, daqui por diante denominado 
CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Ene;enharia Civil 
com Elaboração de Projetos, Vistorias Técnicas , Parecer , Relatórios , 
acompanhamento de medições de Obras , elaboração de convênios e prestações de 
Contas a serem realizadas no Município de Minduri - MG, objetivando atender a toda 
a Administração Municipal em 2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS I EXECUÇÃO. 

3) DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Firma disponibilizará o Engenheiro que executará os serviços previstos no Objeto anterior, da 
r--Seguinte forma: 

a) Sempre que o MUNICIPIO solicitar; 

b) Acompanhamento e fiscalização de Obras Executadas por Empresas Contratadas; 

c) A firma contratada deverá manter em sua sede plantão diário, para consulta da contratante; 

d) Toda ou qualquer irregularidade encontrada, proveniente de anormal utilização, será comunicada 
por escrito ao Município de Minduri - MG; 

e) As visitas do profissional serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho do Município, ou 
seja, de segunda á sexta- feira das 07:00 ás 17:00 horas; 

f) Emissão de Ordem de Serviço, Vistorias Técnicas, Elaboração de Convênios, Prestação de Contas , 

Notificações, Relatórios de Exe:çio;~:in~t e Atestado de~-sij de Obra; 

Rua p~g- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- x: (35 3326-1444 
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g) Assessoria Técnica em Processos Licitatórios; 

h) Emissão de Parecer Técnico referente a Obras; 

i) Responsabilidade Técnica e acompanhamento na execução de Obras executadas por Administração 
Direta; 

j) Condução de equipe e orientação técnica na execução de serviços; 

I) Confecção de solicitações de Compra, Vistorias Técnicas, Relatórios de Execução Físico-Financeiro e 
Atestado de Conclusão de Obra; 

m) Montagem de documentação Técnica de Engenharia para a Prestação de Contas de Convênios; 

/'-1) Despachar em Processos Administrativos, e emitir parecer referente as Obras; 

o) Elaboração de Projetos para a execução por Administração Direta ou indireta tais como: Projeto 
Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Hidro-Sanitário, Planilha Orçamentária, Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Plano de Trabalho; 

p) Para o desempenho das atividades como vistorias, levantamentos, despachos administrativos e 
similares, que deverão ser executados no Município de Minduri - MG, a carga horária mínima 
semanal será de 32 ( trinta e duas ) horas; 

q) O licitante adjudicado obriga-se a assinar a respectiva Carta-Contrato, no prazo máximo de 
05( cinco) dias úteis, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para sua convocação, se 
assim for do interesse da Prefeitura Municipal. 

r) A CONTRATADA executará os serviços, objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade 
Convite no 017/2014, instaurada pela CONTRATANTE, 08 de abril 2014, através do Processo Licitatório no 

;--Q_22/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, passa a fazer parte integrante 
.este Instrumento Público, podendo o presente Contrato ser prorrogado através de termo aditivo, desde que as partes 

anuam. 

s) A CONTRATADA prestará os serviços objeto deste ajuste sem a existência de qualquer vinculo empregatício ou 
subordinação a horário de trabalho ou a chefias hierárquicas dos quadros da Prefeitura, sendo que as despesas 
decorrentes de alimentação,transportes , combustíveis correrão por conta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E PAGAMENTO 

I- Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor total correspondente a 09 meses a importância total 
global de R$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais ) em 09 (nove) parcelas mensais iguais, no valor de R$ 
4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), vencíveis a todo dia 20 (vinte) imediatamente após o término do mês de 
referência com a apresentação da nota fiscal, na tesouraria desta Prefeitura Municipal. 
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m-O preço será fixo e irreajustável durante o exercício de 2014. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é de 09 (nove) meses, após a sua assinatura e com o termino em 31 de 

dezembro de 2014, podendo o mesmo ser prorrogado de comum acordo entre as partes e de acordo com a Lei 8.666/93 

e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO 

A presente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto no art. 78 da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, quando pertinentes ou de comum acordo anuírem pela rescisão. 

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do orçamento vigente, a 

saber: 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS RESPONSABILIDADES 

a- A CONTRATADA executará os serviços aludidos na Cláusula Segunda, na sede da CONTRATANTE. 

b - Para execução dos serviços do presente contrato, manterá a CONTRATADA, as suas próprias expensas, uma 
equipe técnica gabaritada. 

c- O perfeito cumprimento do serviço contratado, com estrita observância do disposto pela CONTRATANTE. 

d -A Contratada deverá manter durante toda a execução do presente Instrumento, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

~e - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que incidirem sobre o 
presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, deverão ser pagos regularmente pela 
CONTRATADA por sua conta exclusiva, não transferindo a CONTRATANTE, em hipótese alguma, os 
encargos estabelecidos neste item. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das cláusulas desta Carta contrato, das obrigações assumidas e da Lei 
8.666/93 com suas alterações posteriores, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes 
penalidades: 
a) advertência; 
b) multa no valor de 3% (três por cento) sobre o valor do objeto caso não seja executado em tempo proposto; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública Municipal, conforme disposto no 
inciso ill, art. 87 da Lei 8.666/93; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Municipal enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a p22ó · toridade que aplicou a 

penalidade. ~,..: J,~~ à.--~ ~ _ ) 
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CLÁUSULA NONA- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único competente 
litígios decorrentes deste ajuste. 

11- A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta-Convite n°. 
017/2014 de 08 de abril de 2.014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição, aplicando
lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21106/1993, com as suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, finnam as partes o presente instrumento em três vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas ue também o assinam ara todos os fms e efeitos de direito, 
retroagindo assim seus efeitos legais de eontratação para o dia 01 de abril de 2014. 

Minduri - MG, 16 de Abril de 2.014. 

~R~~tJÇ 
P~nicipal de Minduri- MG 

J 

ereira- E 
Empresa Contrata a 
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