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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° 033/2014 na modalidade de Carta Convite, que o governo municipal de 
Minduri - MG pretende instaurar para a Aquisição de um Veiculo zero km com capacidade de 

. ~5 lugares para a atender a toda a população minduriense I através da Secretaria Municipal de 
Saúde de Minduri - MG para a Assistência á Saúde I com vistas ao Fortalecimento Técnico 
Operacional e atendimento ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais I Termo de Convenio n° 
183/2013- EMGISESISUS-MGIFES I Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais e o Município de Minduri- MG I assinado em 10 de setembro de 2013 e 
conforme publicação feita no Diário Oficial Estado DOE - MG -Diário do Poder Executivo e 
Legislativo do Estado de Minas Gerais no dia 12 de Setembro de 20131 conforme descrição 
deste Edital, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, relacionado no Formulário de 
Proposta, Minuta de Contrato e Anexos constantes da Carta Convite 025/2014, parte integrante 
do edital , está em condições de ser aprovada. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG , acompanhou a Minuta a ser examinada do 
respectivo Processo Licitatório n° 033/2014. 

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. 

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 o do art 32 do Estatuto das licitações sendo no entanto 
necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 

~ 
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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 
~recesso n° 033/2014, 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 respeitado, 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, 23 de Maio de 2014 

Adv. Rodrig 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OAB MG 105711 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 033/2014 

REFERÊNCIA CARTA CONVITE N°. 025/2014 
PROCESSO No 033/2014 

Pelo presente instrumento , ficam convocados todos os interessados no 
ramo pertinente em participar deste certame de preços para: Aquisição de 01 (um ) Veiculo zero 

/ - -,((m capacidade 05 lugares para Assistência á Saúde de Minduri- MG , conforme anexo I e formulário 
~ de proposta, que são parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 30/05/2014, mediante abertura 
das propostas recebidas dos li~itantes ue a~onte~erá as 14:00 horas ela Comissão Permanente de 
Licitação , Assessoria Jurídica do Município de Minduri -MG e demais presentes , na sede da Prefeitura 
Municipal de Minduri, sita à Rua Penha, n°. 99- Bairro Vila Vassalo 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 
24:00 horas do prazo de encerramento. 

Lucas ~p~~~á'IIJ~s 
Presidente da Comiss r . Licitação de Minduri _ MG 

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

,; 

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

a) Preencher o formulário anexo, discriminando os preços solicitados; 

b) Devolver o formulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 horas do dia 30 de 
maio de 2.014, em envelopes da Documentação e Propostas separados indevassáveis , lacrados e 
rubricados, subscrito com o nome da empresa e mais os seguintes dizeres: A Comissão de Licitação de 
Minduri- MG "Carta Convite no. 025/2014 e Proçesso Lidtatório no 033/2014 , hora e data da abertura, 
Prefeitura Municipal de Minduri I MG". 

í'-1. Cópia deste convite está sendo afixada no local de costume desta Municipalidade ( Mural da Prefeitura) e 
também está sendo publicado em Jornal regional de grande circulação, a fim de que qualquer interessado, 
cadastrado na correspondente especialidade, manifeste seu interesse com a antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas do prazo de encerramento da apresentação das propostas, conforme artigo 22, § 3°, da 
Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

3. O formulário anexo poderá ser substituído por proposta datilografada ou digitalizada, sem emendas, 
rasuras ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo de CNPJ da proponente, desde que 
constem da mesma todos os elementos solicitados por esta Carta Convite, contendo, ainda, a data e a 
assinatura do responsável pela empresa. 

4. Os pagamentos serão efetuados no prazo estabelecido no presente convite e mediante a exibição da 
respectiva documentação fiscal e previdenciária e também a comprovação de liberação do recurso 
financeiro depositado na Conta Corrente da Prefeitura , aberta especificamente para cumprir o objeto e o 
objetivo deste Convênio celebrado com Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais - SESIMG e o 
Município de Minduri- MG, emissão de Ordem de compra e entrega do veículo, objeto deste certame. 

/'""'\ 

5. Será declarada vencedora a proposta apresentada de MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL, desde que 
atendidas as demais condições exigidas neste edital. 

6. 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. 

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 14:00 horas do dia 30/05/2014, tendo 
como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, à Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, nesta 
cidade. 

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 conhecem os seus termos, estando sujeito às 
sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões das normas legais. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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9. Estando o objeto da licitação baseado em projetos básicos e memoriais descritivos, os me:smos; 
fornecidos aos interessados e farão parte integrante do edital de convocação. 

1 O. Na hipótese de serviços, serão os mesmos prestados nos locais indicados neste convite, correndo por 
conta e risco do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

11. Os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e risco do fornecedor, no almoxarifado 
da Prefeitura, localizado na Rua Penha, n°. 93, nesta cidade, ocasião em que serão conferidos. Quaisquer 
divergências, entre os bens entregues e as especificações deste convite, no que tange qualidade, quantidade e 
preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de indenização, 
ainda que detectado o vício após o recebimento, sem prejuízo das sanções a que se refere o artigo 87 da 
8.666/93. 

12. Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão à forma disposta na Lei 8.666/93. 
~ 

-13. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação far-se-á mediante sorteio público, nos 
termos do§ 2°. do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

14. Os recursos cabíveis obedecerão aos prazos fixados pelo artigo 109 da Lei 8.666/93. 

15. 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. 

16.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. 

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

í""\ 

18. Integra este convite, independentemente de transcrição, Anexo I e formulário padronizado de proposta. 

Minduri-

~P~~M~Ut{l* es 
Presidente Com. Per e Minduri - MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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ANEXO I DA CARTA CONVITE o0
• 025/2014 

1 - Do objeto: Aquisição de 01 (um ) Veiculo O (zero ) Km capacidade 05 lugares para ..ltnistência á 
Saúde de Minduri- MG, cor branca, Bi- combustível , ano de fabricação 2014, modelo 2014, 04 portas, 
motor 1. O, banco traseiro rebatível,cintos de segurança dianteiros retráteis de 03 pontos e banco do 
motorista com regulagem de altura, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 03 pontos e central 
[IXo de 02 pontos, 05 marchas a (rente e 01 a ré, rodas em aço 14"de aço estampado, Direção Hidráulica, 
(reios com ABS, Airbag duplo, garantia mínima de 01 ano a partir da entrega do objeto, pronta entrega, 
manual do fabricante em lingua portuguesa obdecidas as revisões constantes do livreto de garantia a 
partir da emissão da nota fiscal, decalque do chassi e motor acompanhado da nota fiscaL 

2- DA DOCUMENTAÇÃO 

r-0 proponente deverá apresentar em envelope separado e lacrado, contendo em sua face externa 
"'DOCUMENTAÇÃO", com os seguintes documentos: 
-Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
-Certidão Negativa de Débito- CND- para com o INSS; 
- Contrato Social e suas alterações posteriores; 
- Cartão de CNP 1. 
- Registro na Junta Comercial; 
- Certidão de Débitos Trabalhistas; 
- O Licitante compromete-se entregar o objeto licitado dentro de suas especificações , e em caso de não 
cumprimento tem consciência das penalidades originarias do descumprimento previsto em Lei. 

Todos os d~umeatos em tó ias autenticadas e em leoo razo de validade. 

3-DASCONDIÇÕESDEFORNEC~NTO/PAGAMENTO 

a - O prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo de 30 dias à partir da emissão da ordem de 
compra; 

-~ 

b - Local de entrega I recebimento, na Prefeitura Municipal de Minduri, sito à Rua Penha , 99 - Vila 
Vassalo, de 12:00 às 18:00 horas, de Segunda à Sexta-feira; 

c .. O pagamento será efetuado a Vista, mediante a apresentaçio de Nota Fiscal na tesouraria desta 
refeitura, após recebimento e aceitaçio do objeto licitado conforme segue e coml!rova lo de 
bera lo do recuno financeiro feito pela concedente SES/MG. 

Rua Penha 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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1 a Parcela -100 °/o -Após a Entrega e aceitação do Objeto Li•·•r•J•nn. 

d - A nota fiscal deverá ser emitida pela Concessionária Proponente VENCEDORA , sendo 
companhada de uma Copia Autenticada da Nota Fiscal da Montadora , ficando vedada a nota 

rtseal emitida diretamente la Montadora • 

4- CONDIÇÕES FINAIS. 

a - O veículo será recebido e aceito após sumana inspeção realizada pelos órgãos técnicos da 
Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde , podendo ser rejeitado caso desatenda as 
especificações exigidas; 

b - o atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicará multa no valor de 5% (cinco por cento), sobre 
r--,') valor do objeto a ser adquirido; 

Minduri-

Presidente da Comissã 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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AUTO LA FAI ETE L TOA 
NIRE 3120036523-7 

CNPJ Nº 19 .7.18.816/0001·83 

22!! Alteração Contratual 

JOSÉ SANTIAGO NOGUEIRA, brasile iro, casado em regime de comunhão universal de bens, 

empresário, CPF 063 .957 .676-15, RG Nº M -4 .039 .574- SSP/MG, residente e domiciliado na Av. 

Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 239, Centro - CEP 36.400-000, na Cidade de Conselheiro 

Lafaiete/MG, e 

ARILZE PIRES NOGUEIRA, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, 

empresária, CPF Nº 607 .730.576-68, RG Nº M -581.415- SSP/MG, residente e domici liado na 

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, n2 239, Centro - CEP 36.400-000, na Cid~de de 

Conselhei ro Lafaiete/MG; • • • ~ .... 
Únicos sócios da sociedade denominada "AUTO LAFAIETE LTDA", resolvem de comurfl~do 

alterar o contrato socia l, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ~<'~ "q. nº 
441661, em 27/02/1978, e última alteração contratual registrada sob o nº 3792~50, ·em 

/ 

10/10/2007, para inclusão no seu objeto social as seguintes atividades: "lntermeãta~ã~ e 

agenciamento de serviços e negócios em gera l" e, "preparação de documentos e "S~~iT,:o s 

especializados de apoio administrat ivo" . As demais atividades permanecem inalteradas.-.:: • 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO 

. . . . . . 

A sociedade tem a denominação social de "AUTO LAFAIETE lTDA", com sede e foro na Rua 

Fernanda Bedran Peixoto, nQ 850, Bairro Areal, CEP 36.400-00, na cidade de Conselheiro 

Lafaiete, Estado de Minas Gerais, com filial situada na Rua Maria Firmina da Si lva, nº 239, 

bairro Siderurgia, na cidade de Ouro Branco, estado de Minas Gerais, CEP 36420-000, 

podendo, a critério e por de liberação dos sócios, abrirem agências, sucursais, filiais e escritório 

em outras praças do país . 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO SOCIAL 

A soc iedade tem por objeto o comércio de automóveis, peças e acessórios, serviços de oficina 

mecân ica, de funilaria e pintura ara assistência técnica de veículos; ativ idades de 

intermediação e agenciamento de preparação de documentos e 

se<viços especiali,dos de a ~ 

1 fiu15 ~ 
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CLÁUSULA TERCEIRA -CAPITAL SOCIAL 

O capital social permanece inalterado, sendo de R$ 768.312,00 (Setecentos e sessenta e oito 

mi l, trezentos e doze reais), tota lmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 

768.312 (Setecentos e sessenta e oito m il, trezentos e doze) quotas de valor unitário de R$ 

1,00 (Um real) cada uma e divido entre os sócios da seguinte forma : 

QTDE.DE 
QUOTISTAS % QUOTAS VALOR EM R$ 

José Santiago Nogueira 99,99 768.236 768.236,00 

Arilze Pires Nogueira 0,01 76 76,00 

TOTAl 100,00 768.312 768.312,00 

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é rest rita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integra lização do capital social, nos termos do artigo 

1.052 do Código Civil/2002 . 

• 
CLÁUSULA QUARTA -PRAZO DE DURAÇÃO, DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE TÉRMINO DO •t 
EXERCicfO SOCIAL •••• 

' ... 
A sociedade iniciou suas atividades no ato do registro do contrato de constituição '1" órgão 

competente, em 27/02/1978, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração, e 
; .... 

encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano. 

ClÁUSULA QUINTA -ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

. . . . ..... 
... 

• • 
A administração da sociedade, assim como o d ireito ao uso da denom inação social caberá ao 

quotista José Santiago Nogueira, o qual, no interesse da sociedade, poderá firmar todos e 

qua isquer documentos para todas e quaisquer finalidades, esclarecendo-se, entretanto, que é 

vedado o uso da denominação social em negócios a seu favor. 

Parágrafo Primeiro - o sócio José Santiago Nogueira, detentor de 99,99% do capital social 

poderá nomear Administradores/Diretores não sócios, cuja nomeação será feita em ato 

separado, constando prazo, mandato e remuneração, e o Administrador/Diretor inverstir-se-à 

no cargo mediante temo de posse, o qual deverá ser assinado em 30 (trinta) dias seguintes à 

sua designação. 

Parágrafo Segundo- Caberão aos sócios Administradores/Diretores ou procuradores por ele 

constituídos, em nome da Sociedade, a administração dos negócios sociais em gera l e a prática 

a esse fim, observadas as do 

parágrafo seguinte . 



Parágrafo Terceiro- A modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a disso ção 

da sociedade ou a cessação do estado de liquidação dependem dos votos de três quartos do 

cap ital social. 

Parágrafo Quarto - A designação de administradores, quando feito em ato separado, a 

destituição dos administradores, o modo de remuneração, quando não estabelecido em 

contrato e o pedido de concordata, dependem dos votos correspondentes de mais da metade 

do capital social. 

Parágrafo Quinto- A aquisição, al ienação ou oneração, a qualquer t itulo ou forma, de bens 

imóveis pela e da Sociedade, cujo valor ultrapasse o limite fixado nos instrumentos de 

nomeação de Adm inist rador/Diretor, nem como o requerimento, a tomada ou a obtenção de 

crédito, financiamento ou empréstimos para a Sociedade, além do limite fixado nos 

instrumentos de nomeação, dependerá da auto rização do sócio majoritário . 

CLÁUSULA SEXTA- RETIRADA PRÓ-LABORE 

A título de Pró-Labore, os sócios que exercerem a função de gerente farão jus a uma retirada . . 
mensal, cujo valor será estabelecido em reunião dos sócios. . '. 

r: • . 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA CESSÃO DE QUOTAS . . 
As quotas do capital social são intransferíveis a terceiros sem o consentimento expr·e~~<? de 

todos os sócios, o qual se dará em documento especifico para a modificação deste 

instrumento, assim desde já resguardado direito de preferência em igualdade de condiÇões 

aos primitivos componentes da sociedade, para a aquisição de quaisquer quotas . 

CLÁUSULA OITAVA- DOS RESULTADOS 

• . ' 

Os lucros, assim como os prejuízos porventura apurados nas Demonstrações Contábeis, que se 

dará em 31 de dezembro de cada ano, serão repartidos entre os componentes da sociedade na 

proporção das quotas de cada um . 

CLÁUSULA NONA -INTERDIÇÃO, RETIRADA E EXCLUSÃO DE SÓCIO 

O falecimento, interdição, retirada e a exclusão de sócio não dissolverá a sociedade que 

continuará a existir com os remanescentes, sucessores do falecido, retirante ou excluído . Se o 

sucessor ou sucessores não quiserem ou puderem continuar na sociedade, os haveres destes, 

apurados em Balanço Geral que se dará imediatamente, serão pagos em 10 (dez) prestações 

mensais iguais e sucessivas, acrescidas e juros de 12% (doze por cento) ao ano, vencendo-se a 

primeira prestação 60 (sessenta di a ou 

exclusão do sócio. 

li 
s 



- s 

CLÁUSULA DÉCIMA- FORO, CASOS OMISSOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

As dúvidas que porventura venham a surgir com relação a presente alteração contratual serão 

dirimidas no foro da Comarca de Conselheiro Lafa iete, Estado de Minas Gerais . 

Ficam revogadas todas as demais disposições contratuais anteriores, passando a sociedade a 

reger-se por este único Instrumento de Alteração Contratual. 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código 

Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS 

Para efeitos do dispositivo no art. 1.011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da 

Lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam 

impedi-los de exercer a administração da sociedade. 

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) via. '· . , 

.. -. . . ' 
Conselheiro Lafaíete, 09 de maio de 2014. . .. , . 

,) 

CPF n2 607.730.576-68 

' 
;::-
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Testemunhas 
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OUR0MINA~ Vt'ÍCLf L()S LTDA 

CNP J: 22.182 .729/0001-69 

JUCEMO: 312.024.015.91 em 31/0711986. 

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, DATADA EM 
29/10/2013. ~ CONSOLIDADA 

I-ANTÔNIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado em comunhão 
parcial de bens, natural da cidade de Ponte Nova - MO, comerciante, residente e 
domiciliado na rua ItacoloO).y, 470 no bairro Saramenha, na cidade de Ouro Preto- MO, 
CEP: 35.400-000,. portador da Carteira de Identidade n.0 M-533.958, expedida pela 
SSP/MG e do CPF n°. 245.633.236-91 , 

2-GAST ÃO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado em comunhão 
parcial de bens, natural da cidàde de Ponte Nova- MO, comerciante, residente e 
domiciliado na rua Farmacêutico Antônio Vieira Duarte Lanna, n° 14 7, bairro Guarapiraga, 
na cidade de Ponte Nova-MO, CEP.: 35.420.205 , portador da Carteira de Identidade n. 0 

730.612 expedida pela SSP/MO e do CPF n° 089.164.466-00, sócios componentes da 
sociedade empresária limitada, denominada OURO MINAS VEICULOS LTDA, com 
sede na Avenida Pedro Aleixo, n°600, distrito de Cachoeira do Campo, Município de Ouro 
Preto/MO, CEP.: 35.410-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 22.182.729/0001-69, tendo 
como atividade o comércio varejista de veículos novos e usados, peças e assistência técnica 
dos mesmos, com atividades iniciadas em 15/07/1 986, com o Contrato Social arquivado na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n. 0 312.024015 .9lem 31 /07/1986 e 
última Alteração Contratual datada de 16/06/2009, também arquivada na mesma Junta em 
19110/2009, sob o 11. 0 4218637, resolvem promover a presente Alteração Contratual e o 
fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: ., 

Cláusula Primeira- RAZÃO SOCIAL E SEDE 

A sociedade é do tipo Empresária Limitada e gira sob o nome empresarial de Ouro Minas 
Veículos Ltda, com sede e domicilio na Avenida Pedro Aleixo, 600, bairro Centro no 
Distrito de Cachoeira do Campo do Município de Ouro Preto-MO, CEP.: 35.410-000. 

Cláusula Segunda- TRANSFERÊNCIA DE COTAS 

O sócio Gastão Ferreira dos Santos Filho, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 
suas 20.093(vinte mil, noventa três) quotas no va lor de R$ 20.093,00 (vinte mil, noventa e r- }-~ 
três reais) da seguinte forma: para o sócio Antônio César Ferreira dos Santosa, acima j~ ~ · 
qualificado, 11.679 (onze mil , seiscentos e setenta e nove)quotas no valor nominal de R "- .\~· 
1,00 (um real) cada uma, totalizando no valor de R$ 11.679,00 (onze mil, seiscentos e 1. .. [~J 
setenta e nove reais) e para a nova sócia JANE V A LERIA DE J;'ATIMA XAVIER DOS C. ) \\ 
SANTOS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural da cidade de Guarani- \\ 
MG, do lar, resident 

1 
domiciliada na rua ltacolomy, 4 70 no b~irro Sarai?_e~a na cidade .,. \ l 

de Ouro Preto - €'1, CEP: 35.400-000, portadora da Carteira de Ideil.trdade 11.
0 M- 1: 

2.115.8L2, c pedida pel SSP/MG e ~o} CPF n.0
. 401.540.766-00, 8.414 (Oito mil, ."· . ~ 

quatorze quotas no vai r mina~1dc R$ l,OO (um real) cada uma, ·.- I\ 
r.:-tl . - I I ../) . /--------.... :' 
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totalizando o valor de R$ _8,4 14;00 (Oito ~mil , : quatro~entos e quatorze reais), cujo o valor, 
foi pago pelos compradores ao vendeciór, nesté ato, em 'moeda corrente do país, declarando 
o vendedor Gastão Ferreira dos Santos Filho, nada ter a reclamar, no presente ~a-P " 

~ I CJI 
futuro, dando por _este instrumento, plena, rasa e irrevogável quitação, com r~pé1 o à 
venda ora efetivada. ~ 

I.; fi 
Cláusula Terceira - CAPITAL SOCIAL \ ·;>. -,,, 

Em face da transação ora efetuada, o Capital Social totalmente integralizado em l'RQ! da 
corrente do pais, na importância de R$ 168 .2.86,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentose 
oitenta e seis reais) dividido em 168.286 (cento e sessenta e oito mil e duzentos e oitenta e 
seis) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), estando assim distribuídas entre os 
sócios. 

Nome dos Sócios Capital R$ Quotas %de Partic. 

Antônio César Ferreira dos Santos I 59.872,00 159.872 95,00 

Jane Valeria de Fátima Xavier dos Santos 8.414,00 8.414 5,00 

TOTAL 168.286,00 168.286 100,00 

Parágrafo único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos responderÍ'Í solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Quarta - OBJETIVO SOCIAL. 

O objetivo da sociedade que era o comércio · varej ista de veículos novos e usados, peças e 
assistência técnica dos mesmos, passar a ser neste ato o Comércio Varejista de 
Veículos, Camionetas e Utilitários de Novos c Usados, Comércio Varejista de Peças c 
Acessórios para Veículos Automotores, Serviços de Manutenção e Reparação 
Mecânica de Veículos Automotores, Serviços de Alinhamento 'c Balanceamento de 
Veículos Automotores, Serviços de Manutenção c Reparação Elétrica c Acessórios de 

.-, Veículos Automotores, Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos 
Automotores, Serviços de Lanternagem c Pintura de Veículos Automotores, 
Atividade de Intermediação e Agenciamento de Serviços c Negócios em Geral, 
Representantes Comerciais c Agentes do Comércio de Veículos Automotores. 

Cláusula Quinta- INÍCIO DE ATIVIDADE E DURAÇÃO 
10 

~· 

A sociedade iniciou suas atividades em 31 /07/1 986 e seu prazo de duração é indeterminado ~ 
Cláusula Sexta - ADMINISTRAÇÃO ~ll{-r 
A administração da sociedade caberá ao sócio ANTONIO CÉSAR FERREIRA DOS (j' 
SANTOS, co,m poderes e atribuição de representar a sociedade ativa e passivamente, com 
autorização à uso do nome empresarial , podendo representá-la em juizo ou fora dele, nos 
atos e ca ntra os d~ qualquer natureza ou finalidade, podendo adquirir, alienar e onerar bens 
mó e~s e imóveis a sociedade, e a~ffl· a, nos de constituição de mandatários .~d-juditia e ad -

·neget1a, n mea1 procuradores em e da sociedade nos casos que julgar necessário, 
# , ·_o ,, 

' f\ cj_ I A I kf-;1~ (~/)/)IDn'rt _.-A·-·t-71~., / ( __ -· ' \ 

i\ 
\ 
\ 
; 



ficando vedado, no entanto, ~- atividades estranhas ao : interesse social tais como: 
avais em favor de terceiros o~ d~s prÓprids· quotistas. · · 

Cláusula Sétima- RETIRADAS 

O sócio ANTÔNIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, terá direito a 
mensal a título de pró-labore, atendidas as exigências legais. 

Cláusula Oitava - BALANÇO SOCIAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 'de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Nona- FILIAIS 

A sociedade poderá a qualquer teJ!lpO, abrir ou fechar filial, ou outra dependência mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima- DELIBERAÇÕES 

As deliberações sociais serão tomadas nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social. 

Cláusula Décima Primeira- RETIRADA DE SÓCIOS 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a ·sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação pàtrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado ., 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Segunda- DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei , que não estão impedidos de r:~~\ 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação ç~) 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que ~:o/ 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, tJ 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema -
financeiro n' ional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de ' 
consumo, ~ publica, ou a propriedade. 
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Fica eleito o foro dà cidade de Ouro Preto do estado de Minas Gerais, para o exer 'e-i . o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03(três) vais 
de igual forma e teor. 

CPF n° 089 . 164.466-00 

Testemunhas. 

1 Rn3 .. r:if,,J)L,l, """'t"--· IÇ,'Lv-q V ~na Paula 1ma .:>1 va · 

CPF: 91 2. 81 3.776-00 

~ rJrY<rma Jdiiil, 
2- Isabe lly~ri stina Silva Alves 

CPF: 081 .080 .206-62 

. . 1. 
•. \ 

\ . 4 
/\ ~ ~ fu I . ' I f c 

i ~ne .J vler1 v de ~Jm0 //1v,ev Jo~7 c).Jn :; 
(I 

Jane Valéria de Fátima Xavier dos Santos 

CPF n.0 401.540 .766-00 

., 

., ' '' . .' ·, 

' ' '·! •f 
1 1 "i•• ' .' . \• ) 't ,. ·{ · i J c~ :"""'- v c.Jlt V:..<.\ otc r;; /, -v-~;" . /o~ ~ .I 

"V\: 1..·\,- co/._-:.;1 <';~.,. .. , .. , /-Í,.:JJ · ---·-···-
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"'_:: l!~~WE.)M\1-~c. SO.~W DA SQO~DAD$. "0tm0 t:diNAS VEtCULOS LTDA " 
i>-'" ·• ..-1 I • '-. .... 

~ ~~- ~ 

"' . 
' (l:ASID!.là- s~Eta:A_ .DOS, §Al'J~OS.,; bra.fi!:ile·lLI'<ll 1 o.a ·sa.do.; comerci~te, 

4 . i 

, e~',; Jjd;ent. M--·2 ... 441•174 da SSP Mt'}; residente á Rua Raimundo 

M.,. :FerJr$im, 2)0 ém Ponte Nova- MG, OF.F ni2 004.202.476-53 

·~JKS.:UlO FEmt;E::IDA . l]OS SAN~QS, FIL;ijO, brasileiro • casado, comer -
• . ~ .. . e 

cia.nte.,. Ca.rt "' !d~n:t .~ :M- ·'79'0• 092 da SSP MG, residente á Hua 

Antônio v.D. Lana, 147 em Ponte Nova MG, CP.!!' n~0,8g ..• l64,466DO 

ANTONIO _g.E§..AR_~:f..R-!l2_~ _DOS SA,.N1)0S, bra s ile i r o 7 casad o , come_! 

~~ eiante, Car t . l dent . ~11-533. 958 da SSP' Tlft.G'7 r esidente á Av. 
~~ 

~ 

;:.~' ':.l I. 11' • ai 

··~·- ..... . 
~;;. . ,_ 
,,. ... . .. .. 

' 

F~ç:tnci sco V. Martinst 392 em Ponte !'Tova r.m, c:r:F n º 245 .633 

~~G~9lt.; <L.~lQ , liiO:I-?í.: EE~E;mA DOS . SANT9S., brasileiro, casado 

·.q'<pm~.~~.$-ante, Ca.:rt .. I<t ent , M• l •. l44 •. 682 da SS'P MGt residente á 
Rua Rugo Saporeti,. 29 em Ponte . Nova MG, Cll'F nQ )16.·0$7-,966 

,Z<;ll )~i~~'jlS,E 1FJm;UE_fü .OO:S, :SANmO$ VIEIJ:t4.., . b:râeile~~;.; ~.asada t ~ 
·~ • • • ê,i:rt,Ud:allíté·.,, Q.art ~ Id.ént • ~2~ 940~36 da, SSP MG, residente no 
-.~:-

;0: •• • i:.. . .. .~~~}:tt~e Z~~:! ~ eª",ew. 97 t em V:iço sa MG CPF nl2 508.~,.e.J?··jJ .J36,..à~; 
. -llJ ·, .;·: ~. ·:4~J.w$ ()ii" ')~>;~ ~~~W~,~- ,. bltãs!t~·tra;, deé~s tada; · ;rolC:e.ê·~a~,, 

:''! : . : ü.~t. Idsnt. M-.:670 •. 820 da SSP MG, residênt:e ~ Rua :or,.- settê --

T: ~d~, 427 em Bel~ Horizonte MG,. GPF nQ l25,402.4tl6-·.B4,; t em 
)' 

í:-J\J jJ ~nt~e si justa e eontratada a consti tuiçãe ãe uma sÓcieélaà.e 

~~~~- . ~~r ó.0'baa de responsab-ilidade limitada* q,ue se regerá mediSi!]; 

: '0/,,,r \1. · te aa. é1dus$ ·e e eondiçSes eeguintee1J· .w:f. .~. 

\\)~ ·.· .. . ;J1· .iR!~~ ... ,. A So·Cied-a.âe. girará sob a denominação Séoii.al- àe ·• 

I I\( o ·· URO MlNAS VEtrJULOS LTDA •. 

) ·. ::~ · -·~ S.E:G~A·= A sociedade t ·erá sua sede á Rua Diogo de Vaso.onoe-

l?,a.t .s . ., ·· .. 

j - ~,~·c~~A'i'!'· f· €} 'O'b<Se-tíi~o da. eoe:t:e'dad:e se:r?l o eo1D.é'Zt!):to.· ~ej.ieta. 
I de ve:Cout,c>'e no·vos e ussd~e, peças, aoeeeÓMoe é aeeietênoia 

te1·onicà . dos mesmos .• 

·eiedad.e não possui., mas pod.ed abrir filiais , 

t.e~A;.~~P. na::Cii9~t1 · â;;li:~n.díf..das as e~ •. .;-. . . . . . \~ 
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Q~io~iQt!VA)..-t 0 tempo d.e duragao d'à soc;ie·d.a.cle e~ li:nâeterminatile. 
- l' 

S~A.lt<t O O.a.p:.i.ta.i Social da sociedade é de Oz$1 •. 500.000,00 

( Hum Milháo e Quinhento.s JI!T.il Cruzados ) ; dividido em 1.~500 •. 600 
' . . ·' 

<. Hum Milhâ .. o e Qu~entas 1.'111 ) cotas de .e.z$1.00 ( Hum OnzadQ >ç;-·--· , 
, _ .~J- . . , • , \i -...;.\llCt;;G•t 

cada UIDat se::reJ int~gràlizado em moeda corrente por todos os ao:.. .t . · ~ 
c<l.~S ·'de MÔrdo oom a pa.rtioipaçlio societária de oa.da um, da se-(~ FI, 3J. ! 
guJ.n"tte forma~· Oz$50Q~OOOJIOO ( Quinhentos Mil Cruzados ) .no ato .._..- {' 

ela aseinatura deete instrument.o, Oz$500.t_OOOlOO ( Quinhentos Mil 

Ctrl'uzad'Goe ) a ~tegra.lizar e~ Novembro .de ~ 41: 9 86 e o z·$50® t 0~0 .oe 

( ·eyu\i.nh~tos Mil. Q!M:l.Zadoe)a integ:rallzar em Novembro d~ 1~987 • 
. ' 

ErS·tt;~.ndCD· asêim d'~~t~:!buAdó ent;~re oe $~~ioeJJ 

tM,$!11~0 FElYtEIRA :OOSl fDAN'rO~_ l co~ 1"~06~;SOO cotas Oz$1-:()0G, .J-00•00 

G~tfo FE!UtEmA DOS S.A;N-~.OS FILHO l45· it}9~0 o.eta·e Oz$ J.45 ili 950,,0o 

t!lie. entre ele.e e :a,tendid~e ae· exigê.noiaa legE~;ie., 

NQf?A!""t' A _adminietra~ão da lfll,mí!a eerg !feita, em conjunto. pelos ~2 
!D-$1 Gàsi&~o Ferrell;:~a d:Q:S S.~tês, AntÔnio Ce,sa!P Ferre:b'e. d0s . t. 

Sà:ntes e João Lu;iz F.err.e;tra dos santo·e~ d~:yendo Qonter ass:tnat~ 

os doêuméntoe -que envolvem a / 
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c.tl.:a·s na.. p~opo~ça.0 de sua pa;tt:--bi.cipe.gao aocietarll:.a. 

D'~QDI.à. . J?li'l~·-• Nànl'1um sÓcio poderi{ 'Omnsferir suas cotas a 
<; 

'beréeiros sem a e.JGI)I'eSàà anuência dos demais, aos quais sara da-

do o ·dt!Pe ihto ae prel'e:rr&ndia, 'êm · i@m1'âad~· d:.e eondlh<;.~'$. 1 PB3?a. a 
.... :·· 

éOIIil'>$-. 

·;a:Jf~;·OO. ,S:$G.'f':g,I:@A-; No caso de falecimento de qualquer doa sÓGiioe a 

so·Q·ieda:de · nãG se diesolve:ml e, os s~cioe re~eecentee pagarão 

aoe he.rd'.eir<iis do " de cujus " tod0e ea ·seu-S haveres apurado~ em 

bàD.auço l~~tu~ eap.eGiltàJ.nlente pa.ra t~ . f.im,~ . attt 150 ( seáeenta) 

.t$$ái.!(t:;$~$' b Ç~~·~;n,to ,; ·ou àp,&s a :~O~~ã-~ ·â:0S -he:~ê!;ro~ (\·e 
. - , ~~ ' ' ' ; " . 

Q:1le ~Q· te· ~te~e.e'E!am em par:má.l'ieêar na ea·o:t~d.a.d.e,. da sê:~te 

·f,~~'f '2~· ( Vinte por Cent·o ) a vistà. ~<i o :re.stant·e em lO ( D~;z) 

-~~~aas. ;~~i>~.,. ~enelvf-31.'ª me~sal .e s:u.~·e.liJ~i.vamexrte, a.ore~:Làas doa 

j~.ef ~ ~l111:.~g~<$ 1l~êei~ô.$ de .-~ ( de-is ~0r. ,.cen:to ) e;o ... mes, 

.· 

.. -------~ ·.·- '·ªPi±pj €1-;e:o·~ar~--$~·~ . ;.:.,_, ,· ~~~t! !$· ':.êxn ' / 
,. , .: • .,. 4 ';( ! /..... ,. "~ ~ ~ ~~~-~::;r.·' ~- R~~~:'r~~ .. .,_ ·~ ......... _ -:-- ______ -~ .. / 

Pfi?:E~lVIt;êfb1(~. ·-·emt ·lh~aí.., ,,9:WJ.f:·~.s ~:P~-~~··:.~~. · eX:ê.~.t:e~ a~ 
tt~:tta~e.a m.~rtrü-tis .• 

·' 
· ",,~~lifA ;:9;~:@\!M.""'· t o for-o da sooieda.de secl o da comarca de Ponte 

Nova MG,, para todo-s os fins legais., 

E; pe.r -esta.:mem ju:st~s e Cl:>U't~t~d:~~i ~i!Ja~m o 
• ': ~ ' l' 

préib..$ite ~$$~en;tl(:) · éin í ( tr.s'.f.s ) 'V~t:r.s, .. de :1:~. $oilt'ma e teoJ;' 

na ·;p~.eiéenqã ·- d;e · 2 ( c!J.ua.s ) testemun:hà'B.t: ., 

15 de 1.986 
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CACEL- COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS CENTRAL L TOA 
CNPJ I MF 24.731.978/0001-91 

NIRE 31200404381. ÚLTIMA ALTERAÇÃO CON~RA TUAI.t DA T ~E>A. • • 
DE 02.04.2012, JUCEMG 4852430, Elil ~'05.2b42 : • • : : • . . . . . . . . . .. ... . . .. 

408 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. DATA 30.06.2013. 

1. MAURO PINTO DE MORAES FILHO, brasileiro, divorciado, médico, natural de São João 
Del Rei-MG, residente e domiciliado na Cidade de sao Joao del-Rei, na Rua Paulo Falconieri 
dos Santos, n° 11, Residencial Colinas Oel Rey, CEP 36.307.652, portador da Carteira de 
Identidade n° M-1 .156. 71 O, expedida pela SSP/MG, e do CPF n° 383.074.806-04; 2. MPM 
PARTICIPAÇOES L TOA, sociedade empresária limitada, registrada na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais, sob o n°. 3120673021~2, na data de 05.05.2003, inscrita no CNPJ I 
MF sob o no. 03.833.508/0001-69, com sede na Av. Nossa Senhora do Pilar, no. 150, Bairro 
Segredo, em São João del-Rei- MG, CEP 36.307.372, neste ato representada por todos os 
seus sócios: 2.1. Mauro Pinto de Moraes Filho, já qualificado; 2.2. Moema de Oliveira 
Moraes Picoto, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, administradora, 
natural de São João dei~Rei - MG, residente e domiciliada na Cidade de Niterói, na Estrada 
Francisco da Cruz Nunes n° 777, Casa 146, lote 75, Bairro Piratinga, Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 24.350.370, portadora da Carteira de Identidade n° M-1.304.899, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e do CPF n° 521.150.896-34; 2.3. 
Mônica de Oliveira Moraes Santos, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de 
bens. advogada, natural de São João del-Rei - MG, residente e domiciliada na Cidade de 
Montes Claros , Estado de Minas Gerais, na Rua Benjamin dos Anjos n° 100, apto 201, Bairro 
Melo, CEP 39.401 .064, portadora da Carteira de Identidade n° MG-3.180.796, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e do CPF n° 587.972.546-49; 2.4. 
Magda de Oliveira Moraes Blttencourt. brasileira, casada no regime de comunhão total de 
bens, professora, natural de São João del-Rei • MG, residente e domiciliada na Cidade de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Cel. Moreira César, n° 397, apto n° 1301, Bairro 
lcarai, CEP 24.230.054, portadora da Carteira de Identidade n° 06745354-8,expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.lnstituto Félix Pacheco, e do 
CPF n° 259.830.756-91, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, 
denominada CACEL - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS CENTRAL LTDA, constituída por 
contrato arquivado na JUCEMG sob o n° 184.255 em 02/03/67, cuja última alteração, a de no. 
39, foi arquivada no mesmo órgão em 18.05.2012, sob o n° 4852439 e NIRE n° 31200404381, 
estabelecida à Av. Leite de Castro, 727, Bairro Fábricas, na Cidade de São João del-Rei, 
Estado de Minas Gerais, CEP 36;301 .182, inscrita no CNPJ- MF sob o no. 24.731.978/0001-
91, resolvem alterar o seu Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1. ALTERAÇÕES 

PRIMEIRA- AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL POR INCORPORAÇÃO DE RESERVAS. 

Acordam os sócios em aumentar o Capital Social, atualmente de R$ 834.100,00 (Oitocentos e 
trinta e quatro mil e cem reais). em R$ 6.887.779,00 (Seis milhões, oitocentos e oitenta e sete 
mil, setecentos e setenta e nove reais), por incorporação de reservas, e que, portanto, passa a 
ser R$ 7.721.879,00 (Sete milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove 
reais), dividido em 7. 721.879 (Sete milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e 
nove) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada e distribuldas aos sócios da seguinte forma: 

NOMEDOS CIO 
Mauro Pinto de Moraes Filho 

MPM Participações Ltda. 
'• 

TOTAL 

Certifico que este documento da empfesa CACEL C 
arquivado na Junta Comercial do F.st"rl" ri<> Min<>c r. .. r~ ;c 

VALOR-R$ 
386.189,00 

7.335.690,00 

7.721.879,00 



SEGUNDA- TRANSFERÉNCIA DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL 

Os sócios aprovam sem ressalvas a realização da transferÊI!'cte ~e·ql!Otss:c:J.o ~piJal-social da 
Sociedade, conforme segue: • : • • • : • : • : : • . . .. ... . . .. 

a) a sócia MPM Participações Ltda. vende para o sócio Mauro Pinto de Moraes Filh ·o; 
6.889.767 (Seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e set 
mil) quotas de capital da Cacei - Comércio de Automóveis Central Ltda., pelo valor 
de pelo valor de R$ 6.889.767,00 (Seis milhOes, oitocentos e oitenta e nove mil, 
setecentos e sessenta e sete reais), como forma de pagamento pela liquidação das 
quotas do sócio Mauro Pinto de Moraes Filho, quando da retirada do mesmo do 
quadro societário da MPM Participações Ltda. 

TERCEIRA- COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA CACEL 

Em decorrência das transferências aprovadas sem ressalvas na deliberação, o capital social da 
Cacei - Comércio de Automóveis Central Ltda. é de R$ 7.721 .879,00 (Sete milhOes, 
setecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove reais), dividido em 7.721 .879 (Sete 
milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e nove) quotas no valor de R$ 1,00 
(Hum real) cada e distribufdas aos sócios da seguinte forma: 

NOME DO SQ_CIO VALOR-R$ 
Mauro Pinto de Moraes Filho 7.275.956,00 
MPM Participações Ltda. 445.923 00 
TOTAL 7. 721 .879,00 

QUARTA- RETIRADA DE SOCIO, LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS E REDUÇÃO NO CAPITAL 
SOCIAL. . 

Decidiram os sócios da Cacei - Comércio de Automóveis Central Ltda., aprovarem a 
retirada da sócia MPM PARTICIPAÇÕES LTDA., em conformidade com o artigo 1.029, caput 
do Código CiviU2002. 

Em razão disso, aprovaram também a forma de liquidação das quotas da sócia retirante, que 
ocorrerá mediante transferência do imóvel de propriedade da Cacei - Comércio de 
Automóveis Central Ltda, registrado em sua Contabilidade na Conta contábil do Imobilizado
Terrenos Prédios e Benfeitorias, deduzido das respectivas Depreciações, conforme Balanço 
datado de 30.06.2013, no valor de R$ 445.923,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e vinte e três reais), imóvel caracterizado pelo Prédio com 826,50 m2 de área 
construlda em terreno de 7.326,75 m2, situado na Av. Leite de Castro, no. 727 - Bairro 
Fábricas, na Cidade de São João Del Rei-MG, Matrícula no. 30.756, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de São João del-Rei - MG, descrito no ANEXO I, parte integrante e 
inseparável deste Instrumento, para a MPM PARTICIPAÇÕES L TOA. 

Em acréscimo, os sócios decidiram reduzir o capital social em R$ 445.923,00 (Quatrocentos e 
quarenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais), correspondente a 6% (seis por cento) do 
capital social da Sociedade e referente às 445.923 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e vinte e três) quotas da sócia MPM PARTICIPAÇÕES LTDA., antes da aprovação 
da integralidade desta deliberação, em conformidade com o artigo 1.031 e seus parágrafos, 
todos do Código Civil/2002. 

No mais, os sócios declaram expressa nte e por unanimidade como cumpridas e satisfeitas 
às condições de transferências e r rad de sócio, estabelecidas no Contrato Social da 
Sociedade. v/ 
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QUINTA- QUADRO SOCIAL PROVISÓRIO. 

Nos tennos do art. 1033, inciso IV, do Código Ci~l. .Brí!sileiro,. a. .sociedade, eM caráter 
provisório, pennanecerã com um único sócio, pelo prazO:de :IBD (centô e oilêntâ~ dN:is contados 
desta data. • • • • • • • • • : • • : : • • 

Portanto, a Cláusula Quarta do Contrato Social, passa a ter a seguinte redação: CLAUSULA 
QUARTA • CAPITAL SOCIAL O Capital Social, totalmente integralizado, em moeda corrente 
do Pais, é de R$ 7 .275.956,00 (Sete milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e 
cinquenta e seis mais) referente a quotas de valor unitário a R$ 1,00 (Um real), cuja 
composição fica assim demonstrada: 

QUOTISTA CAPITAL QUANT. DE 
SOCIAL - R$ QUOTAS 

Mauro Pinto de Moraes Filho 7.275.956 00 7.275.956 
TOTAL 7.275.956,00 7 .275 .956 

§ 1° ·Nos termos do art. 1033, inciso IV, do Código Civil Brasileiro, a sociedade, em caráter 
provisório, permanecerá com um único sócio, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados desta data. 

§ :ZO • A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

11. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

Decidem os sócios consolidarem o seu Contrato Social, da seguinte forma: 

CACEL- COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS CENTRAL L TOA 
CNPJ I MF 24.731.978/0001·91 . NIRE 31200404381. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO. DATA 30.06.2013. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • NATUREZA, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO 

A sociedade é empresária, comercial, do tipo limitada, e denomina-se CACEL - COMéRCIO 
DE AUTOMÓVEIS CENTRAL L TOA, e tem sede e foro na Cidade de sao João Oel Rei, 
Estado de Minas Gerais, onde a empresa é estabelecida na Avenida Leite de Castro, 727, 
Bairro Fàbricas, CEP 36.301.182, podendo abrir filiais em qualquer parte do Pais. 

CLÁUSULA SEGUNDA -OBJETIVO SOCIAL 

A sociedade tem os seguintes objetivos sociais: a) o comércio de veículos novos e usados e de 
peças, acessórios, lubrificantes, b) a consignação de velculos; c) a prestaçao de serviços de 
mecânica e assistência técnica; d) a participação no capital social de outras sociedades. 

CLÁUSULA TERCEIRA • PRAZO DE DURAÇÃO 

O prazo de duração da sociedade é indetenninado. 

CLÁUSULA QUARTA • CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social, totalmente integralizado, em moeda corrente do Pais, é de R$ 7.275.956,00 
(Sete milhões. duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais), dividido 
em 7.275.956 (Sete milhões, duzentos e> etenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis) 
quotas, do valor unitário de R$ 1,00 (Um eaf}, cuja composição fica assim demonstrada: 

Certifico que este documento da empresa CACE 
arquivado na Junta Comercial do Estado d 
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QUOTISTA CAPITAL 
SOCIAL-R$ 

Mauro Pinto de Moraes Filho 7.275.956.Jl0 
TOTAL 7.275.956~0 

QUANT. DE 
QUOTAS 

7-.275.~:16 
• "7.27!S.956 

• • • . .. . . . . . . . . . . . . . 
§ 1° - Nos termos do art. 1033, inciso IV, do Código Civil B;asileir~. ~· ~ociedade, ~;, caráte-r 
provisório, permanecerá com um único sócio, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados desta data. 

§ 2° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA· FILIAIS 

A sociedade possui quatro (04) filiais, sendo: 

a) na Cidade de Lavras- MG, na Rodovia BR 265, no 390, KM 153, Bairro Zona Rural, CEP 
37.200-000, C.N.P.J. I MF no. 24.731.97810002-72, NIRE 31901437323, com o mesmo objeto 
social da Matriz; 

b) na Cidade de Campo Belo-MG, na Avenida Afonso Pena, no. 1223, Bairro Wla Matilde, CEP 
37.270-000, C.N.P.J. I MF no. 24.731 .978/0004-34, NIRE 31902009741, com o mesmo objeto 
social da Matriz; 

c) na Cidade de Lavras- MG, na Rua Ernesto Matioli, no. 971- Bairro São Miguel, CEP 37.200-
000, C.N.P.J. I MF no. 24.731 .978/0005-15, NIRE 31902215073 com o mesmo objetivo social 
da Matriz; 

d) na Cidade de São João del Rei- MG, na Avenida Leite de Castro, 104- Bairro Fábricas, 
CEP: 36.301-180. C.N.P.J. I MF no. 24.731.978/0006-04, NIRE 31902215081 com o mesmo 
objeto social da Matriz 

Parãgrafo único- A sociedade poderá, ainda, quando servir aos seus Interesses, abrir filiais 
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA SEXTA· ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A administração e a representação social é exercida pelo sócio MAURO PINTO DE MORAES 
FILHO, denominado Diretor Superintendente, atuando isoladamente, em todos seus atos e 
termos, ativa e passivamente. em juizo ou fora dele, inclusive abertura, movimentação e 
encerramento de contas bancárias, sendo-lhe vedado o uso da firma em negócios estranhos 
ou alheios ao objetivo sopial, tais como, endosso, avais, fianças ou outras que acarretem 
responsabilidade para a sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA • RETIRADAS 

O sócio administrador faz jus a uma retirada mensal a titulo pro labore. 

CLÁUSULA OITAVA- DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS 

As deliberações dos sócios serão tomadas: 

I • pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos de 
modificação do contrato social que trate de, incorporação, fusão, dissolução da sociedade, ou a 
cessação do estado de liquidação. 
11 • pelos votos correspondentes a a !t!)etade do capital social, nos demais casos. 

/ 
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Parágrafo único -A cada quota integralizada corresponde um voto nas alterações do Contrato 
Social ou quaisquer outras deliberações da sociedade. ... 
CLÁUSULA NONA - ÓNUS SOBRE BENS MÓVEIS : 

• • • 

. 
• . . . 

• . . . . . . 
• . 

. . . . • • . . . . . • .. . . • . . . • . • ... . . 
Faculta-se ao sócio administrador, Individualmente, a onerar ou liberar quaisquer bens móveis 
pertencentes á sociedade ou dados em garantia à mesma, bem como representar a sociedade 
ativa e passivamente junto a órgãos públicos no tocante à transferência e ou aquisição de bens 
móveis pertencentes à sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA- ALIENAÇÃO E GARANTIAS DE BENS IMÓVEIS 

Os bens imóveis da sociedade só poderão ser alienados ou dados em garantia com a 
autorização dos sócios majoritários, ou, na ausência de majoritário, pelos sócios cujas quotas, 
somadas, constituam maioria. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- TRANSFER~NCIA DE QUOTAS 

As quotas da sociedade não poderão ser transferidas ou cedidas no todo ou em parte, a 
terceiros, sem a aprovação expressa e unânime dos outros sócios, cabendo-lhes o direito de 
preferência na aquisição, na proporção de suas participações no Capital Social. O sócio que 
pretender retirar-se da sociedade comunicará seu intento aos demais, que terão prazo de dez 
dias para manifestarem sua preferência mediante documento escrito, cuja entrega fique 
comprovada e no qual declare sua intenção. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO FALECIDO 

Ocorrendo a morte de sócio e não interessando aos seus herdeiros ou sucessores ingressarem 
na sociedade, ou, ainda que o queiram, a sociedade, deliberando na forma da Cláusula Sétima, 
não o consinta, proceder-se-á à apuração dos haveres do sócio fa lecido, através de balanço 
levantado nos noventa dias seguintes à declaração do direito dos herdeiros ou sucessores, ou 
à deliberação dos demais sócios, na forma seguinte: 

I - No cálculo do valor patrimonial das quotas, serão expurgados do ativo os créditos e outros 
investimentos julgados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, devendo ser atualizados os 
valores dos bens imóveis, adotaMo-se, com respeito aos demais bens, o valor constante da 
contabilidade da empresa. 

11 - A atualização do valor dos bens imóveis será feita com base em laudo firmado por três 
peritos ou empresa especializada. nomeada pelas partes. 

111 - Apurado o valor das quotas, será feito o seu pagamento, pela sociedade, mediante 
aquisição daquelas quotas ou redução do Capital Social, em doze prestações mensais, de 
Igual valor, sujeitas à atualização no final dos doze meses, apurada de acordo com o lndice 
Geral de Preços- Disponibilidade Interna- da Fundação Getúlio Vargas; a primeira prestação 
vencerá em 30 (trinta) dias após a assinatura, pelas partes, do documento atinente à cessão 
das quotas ou à redução do Capital, conforme for o caso. Nesta hipótese, poderá, ainda, a 
sociedade determinar que a cessão se faça aos demais sócios, na proporção de suas 
respectivas participações, nas mesmas condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RETIRADA DE SÓCIOS 

No caso de alteração contratual que importe na mudança do objeto da sociedade, sua 
incorporação, fusão ou cisão, sua dissolução ou cessação do estado de liquidação ou sua 
participação em grupo ou sociedade, o sócio que não concordar poderá retirar-se da 
sociedade, mediante reembolso de su otas, pelo valor patrimonial determinado com base 
no último balanço aprovado, ou por rancet levantado até trinta dias antes da data em que 
ocorrer a alteração referida nesta ~í'á sú a. 

/ 



Parágrafo único - Somente nas hipóteses previstas nesta cláusula e na anterior é que os , 
.I sócios poderão retirar-se da sociedade. Se, apesar das disposiçoes desta cláusula e da ., 

anterior, algum direito for reconhecido ao sócio disside!it~ • .tJ ~eembol6o. de suas ~otas será <i 
apurado pelo valor patrimon i ai da sociedade, deterrrtlna!õlo: cllm ôase ~·C> Óltimo balanço ~ 
aprovado, ou por balancete levantado até trinta dias •an,es 'dá áata ehl.que a CJisstdência for 
formalizada, sendo pago, a valores corrigidos monetariamente, em até vinte e quatro 
prestações mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira venclvel cento e oitenta dias após a 
formalização da dissidência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- EXERCiCIO SOCIAL E CONTAS 

O exercício social terá a duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em 1° de janeiro de cada 
ano e terminando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, data em que a Administração 
da sociedade fará elaborar, com base na escrituração mercantil da sociedade, o inventário, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico, ou demonstração da conta de lucros e perdas, 
cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS 

Nos quatro meses seguintes ao término do exerc!cio social, os sócios deliberarão sobre as 
contas, sobre a destinação dos lucros, segundo a proposta da Administração e designarão os 
administradores, quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- CONSELHO FISCAL 

A sociedade não terá Conselho Fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 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 relaÇOes de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos sen~o resolvidos pela legislação em vigor. 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma e para· um único e só presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas. 
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~Cacei Ltda 

PROPOSTA COMERCIAL 

Em atenção a PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI REFERENTE AO PROCESSO LICITA TÓRIO 033/2014 e CARTA CONVITE 

N° 025/2014, 

Apresentamos nossa proposta comercial: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND 
QTD 

VLRUNIT VLRTOTAL E 

VEÍCULO AUTOMÓVEL DE 
TAKE UP! 

PASSEIO, ZERO KILOMETRO 1 .O 4 portas UN 
01 

(CONFORME ESPECIFICADO NO 2015 D 
01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

EDITAL) TOTAL FLEX 
Volkswagen 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 30.000,00 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ( Trmta m1l rea1s) 
-Veículo proposto com fabricação própria da Volkswagen do Brasil 

Tendo examinado o Edital e seus anexos, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em 
conformidade com o Edital mencionado e declaramos que: 

• O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta; 

• Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes 
da licitação; 

• O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias; 
• Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do 

edital; 

• Concordamos com o prazo de pagamento, de entrega e outros; 
Declaramos que a garantia do veículo, objeto deste certame é de 12 meses 

Razão Social: 

Cacei- Comércio de Automóveis Central Ltda 
Endereço: 

Avenida Leite de Castro 
Bairro: I Cidade : 
Fábricas São João Dei Rei 
Telefone : Fax: 

{32) 3371-5087 (32) 3379-5070 
1anco: N2 da agência : 

oanco do Brasil S/ A 0162-7 

Rafael Douglas da Costa /coordenador de vendas especiais 
CPF.: 112.277.766-32 

R.G.: MG17.811.653 SSP MG 

Br 265 km 153 - Gato Preto 
Lavras- MG- 37200-000 
Fone: (35)3821-6060 
Fax: (35)3821-6490 

__ .P-

I CNPJ: 
24.731.978/0001-91 

N' : 

727 
CEP: 

36.301-182 
E-mail: 

rafael.costa@cacel .com.br 
N2 da conta corrente: 

3043-0 

124731978/0001-911 
t .. r :t.L-Comércio de Allto. Central L toa 
~ LEITE nE :ASTRO, No 72 7 

~BRIGAS CEP 36301-182 
p..O JOÃO DEL-REI - MG " I 

Av Leite de Castro, 727- Fabricas 
SJDR - MG- 36300-000 

Fone: (32)3379-5050 
Fax: (32)3379-5050 



OURO MINAS 
CERTIFICADO NBR ISO 9001 :2000 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CARTA CONVITE Nº 025/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

1 - Objeto : Contratação de empresa para fornecimento de veículo O Km, para 

Assistência à Saúde de Minduri - MG 

1.1- Data de apresentação da proposta : 30/0S/2014 às 14:00 hs. 

Item : 01 

Unidade : UN 

Descrição : 

VEÍCULO O KM- fabricação nacional 

Marca: Volkswagen 

Modelo : Novo Gol Geração VI - 04 portas, 8v, capacidade OS lugares, cor Branca, 

Combustível Flex, ano de fabricação/modelo 2014/2015, motor 1.0, banco traseiro 

rebatível , cintos de segurança diantei ros retráteis de 03 pontos, banco do motorista 

com regulagem de altura, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 03 pontos, 

OS marchas a frente e uma a ré, rodas em aço 14", direção hidráulica, freios ABS, 

Airbag duplo, garantia de 03 anos . 

Quantidade : 01 (um) 

Valor : R$ 34.012,00 (trinta e quatro mil e doze reai s) 

Validade da proposta : 30 dias 

OURO MINAS 
VEÍCULOS LTDA. 
Av. Pedro Aleixo. 600 - Centro 

Fone: (31) 3553-9000 
Fax: (31) 3553-9011 
E-mail: ourominasveiculos@ourominasvw.com.br (Vendas) 

CNPJ 22.182.729/0001-69 
lnsc. Est. 461 .486660.0061 



OURO MINAS 
CERTIFICADO NBR ISO 9001 :2000 

Empresa: 

Ouro Minas Veículos Ltda 

CNPJ: 22.182.729/0001-69 

Inscrição Estadual : 461.486660.0061 

Endereço : Avenida Pedro Aleixo, 600 

Cachoeira do Campo - Ouro Preto/MG - Cep: 35400.000 

Telefone : (31) 3553 .9000 Fax: {31) 3553.9011 

E-mail : ouromi nas@ ourom inasveicu los .com .br 

Responsável Legal: 

Antônio César Ferreira dos Santos 

Estado Civil : Casado 

Profissão: empresário 

CPF: 245.633 .236-91 

Carteira de Identidade: M -533.958 

Endereço: Rua ltacolomy, 470 - Bairro: Saramenha 

Ouro Preto/MG - Cep .: 35400-000 

Cargo na empresa: Diretor 

Atenciosam ente, 

Diretor 

CPF : 245 .633.236-91 dfcps 
OURO MINAS VEICULOS LTOA. ~--e

Fone: (31) 3553-9000 1 CNPJ 22 .1 82.7 9/0001-69 OURO MINAS 
VEÍCULOS LTDA. 
Av. Pedro Aleixo, 600 - Centro 

Fax: (31) 3553-9011 lnsc. Est. 461.486660.0061 
E-mail : ourominasve iculos@ourominasvw.c~m . br r:en.das) 



,AUTO LAFAIETE 

Conselheiro Lafaiete (MG), 28 de maio de 2014. 

Prefeitura Municipal de ~induri 

Carta Convite 
Processo 

Prezados Senhores, 

025/2014 
033/2014 

Temos a satisfação de apresentar, para apreciação de V.Sas., proposta para fornecimento de 
veículos nacionais da marca Volkswagen , com opcionais Normais de Linha . 

. ~ 
EM 01 
Qtde Descrição Ano/Modelo Combustível Código Cor 
01 VW Novo Go/1 .0 GVI 201412015 GASIALC 5U3AN4 SOL/DA 

Características Técnicas: 
• Motor 1.0 Total Flex 
• Câmbio de 5 marchas para frente sincronizadas e uma ré. 
• Demais características conforme edital. 
• Direção hidráulica, quatro portas, AIR BAG e ABS. 

Informamos também nesta ocasião, que na hipótese de virmos a ser distinguidos com a vossa 
preferência, as seguintes cláusulas e condições irão reger o respectivo fornecimento, a saber: 

~ 

Preço 
VALOR TOTAL- R$34.012,00 (trinta e quatro mil e doze reais) 

11 - Condição de Pagamento 

A vista 

111 - Prazo de Entrega 

60 dias 

IV - GARANTIA: 

AUTO LAFAIETE L TDA 
Rua Fernanda Bedran Peixoto,850 

. " 

Fone: (031)3769 6100 
Fax: (031)3769 6126 

CGC: 19.718.816/0001-83 
lnsc. Est. 183.018 .287.0025 

r---- ·· - .~._._.,e_ : _.~._..::.. . - ·- ··-- :1 -- - '- -
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AUTO LAFAIETE 

Os veículos de fornecimento da Volkswagen do Brasil Ltda gozam de garantia por um ano de uso, a 
partir da data da Nota Fiscal de venda, independentemente da quilometragem rodada, exceto para os 
veículos modelo Kombi , cuja garantia é limitada a 40 .000km ou a um ano de uso , o que primeiro 
ocorrer . 

Os Serviços de inspeção devem ser realizados a cada 06 (seis) meses ou 10.000 Km , prevalecendo 
o que ocorrer primeiro. 

IMPORTANTE: Para pleno gozo das garantias que abrangem defeitos de material e de montagem, é 
imprescindível que os serviços de inspeção e troca de óleo sejam realizados nas épocas previstas no 
plano de manutenção constante no Livreto de Manutenção e Garantia de cada tipo de veículo e que 
as mesmas sejam levadas a termo exclusivamente junto à rede de concessionárias Volkswagen . 

-ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

A Rede de Concessionárias VOLKSWAGEN é formada por aproximadamente 550 oficinas 
autorizadas, estrategicamente distribuída por todo o país, oferecendo atendimento prioritário, 
facilitado por um amplo e completo estoque de peças de reposição. 

V - Validade 

A presente proposta tem validade por 30 dias corridos , contados da data da abertura dos 
Envelopes de Propostas. 

Estamos cientes e concordamos com todos termos e anexos do Edital. 

-~ 
"' , ,(enciosamente, 

AUTO LAFAIETE LTDA Fone: (031 )3769 6100 
Rua Fernanda Bedran Peixoto,850 Fax: (031)3769 6126 
fi. ··- - 1 ,-.. _ __ _ I _.E_; _,__ Polir" 

~~~~~);I:"Jj:>s Nogueira 
Vendas 

CGC: 19.718.816/0001-83 
lnsc. Est. 183.018.287.0025 

r- ____ : . - -· " - ' -1:- : - " - ~-- - · -··--- : 1 - - - - '--
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Município de Minduri ~·v (l_ ~ 
Cresctmentoe www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br ~i~ o. 
Todos por Mlnduri ' ·1 ~ 

Admlnlstraçlo:2013/2016 "' ~~ ~-

Ata de abertura das propostas apresentadas a Carta Convite no 025/2014 de 23/05/2014, destinada á "' 
Aquisição de 01 ( um ) Veiculo zero Km capacidade 05 lugares para Assistência á Saúde de Mindun -
MG para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Minduri -
MG. 

Aos trinta ( 30 ) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e quatorze ( 2.014 ),às quatorze 
(14: 00) horas, na Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, 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 José Ronaldo da Silva de conformidade com a 
Portaria n° 532 de 06 de janeiro de 2.014 sob a presidência do Sr. Lucas Lopes Magalhães e 
dos membros Sr. Luiz Cláudio de Souza e do Sr. João Dimas Lopes , para a devida abertura, 
habilitação, julgamento e classificação da melhor proposta para a Aquisição de 01 (um ) Veiculo 
zero Km capacidade 05 lugares para Assistência á Saúde de Minduri- MG,constantes da Carta 
Convite n° 025/2014, instaurada de 23 de maio de 2014. Foram convidadas todas as empresas 
do ramo pertinente através de publicação deste Edital no Mural desta Municipalidade e também 

.f"'foi publicado em Jornal Regional de grande circulação e verificou constar que retirou o edital as 
seguintes empresas:1• Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda,sita à Avenida Leite de 
Castro ' n° 727 I Bairro Fábricas da cidade de São João Del Rei I MG; 2• Ouro Minas Veículos 
Ltda, sita á Avenida Pedro Aleixo , n° 600 , Bairro Centro , da cidade de Ouro Preto I MG e 3• 
Auto Lafaiete Ltda ' sita á Rua Fernanda Bedran Peixoto I n° 850 ' Bairro Areal ' da cidade de 
Conselheiro Lafaiete I MG.Todas devidamente convidadas na forma do que dispõe a legislação 
vigente. Aberto os trabalhos presididos pelo Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Minduri- MG e após a verificação e abertura dos envelopes da Documentação,constatou-se 
que as empresas apresentaram toda a documentação exigida neste Edital,não houve nenhum 
recurso quanto a esta fase , dando continuidade aos trabalhos passando para a abertura dos 
envelopes referente às Propostas, que após verificadas e apuradas chegou -se aos seguintes 
valores apresentados a preço total global conforme segue : a empresa Cacei Comércio de 
Automóveis Central Ltda ( VEICULO O KM ) pediu pelo objeto licitado a quantia total global de 
R$ 30.000,00( Trinta mil reais);a empresa Ouro Minas Veículos Ltda ( VEICULO O KM ) pediu 
pelo objeto licitado a quantia total global de R$ 34.012,00 ( Trinta e quatro mil e doze reais) e a 
empresa Auto Lafaiete Ltda ( VEICULO O KM ) pediu pelo objeto licitado a quantia total global 
de R$ 34.012,00 ( Trinta e quatro mil e doze reais.Após apuradas todas as propostas a 
vomissão de Licitação constatou que a empresa Cacei Comércio de Automóveis Central ltda 
apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas neste edital , ficando assim a 
mesma classificada em primeiro lugar como vencedora do certame para o fornecimento do objeto 
licitado neste Edital .Nada mais havend tratar, foram encerrados os trabalhos, do que, para 
constar, foi lavrada a presente ATA, que I achada conforme, vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação do Mu pio de Min · - MG. 

J~~1.p~ Membrot~PL 
J • • . • , • .. 

X "0..:~~~ ~ ~ .~ o "' 
~ ' I '"'PJI330"-187 

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



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

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:2013/2016 

TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Carta Convite n°. 025/2014 
Processo n°. 033/2014 

Em 23 de maio de 2.014 esta Comissão Permanente de Licitação 
MG enviou a o Edital desta Carta Convite para publicação no mural desta municipalidade e também para 
publicação em Jornal Regional de grande circulação e verificou constar que retirou o edital as seguintes 
empresas: 

1- Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda -São João Del Rei/MG 
2- Ouro Minas Veículos Ltda -Ouro Preto /MG 
3- Auto Lafaiete Ltda- Conselheiro Lafaiete /MG 

Para que as mesmas oferecessem propostas para: Aquisição de 01 (um ) Veiculo 
zero Km capacidade 05 lugares para Assistência á Saúde de Minduri - MG e a Secretaria Municipal de 

·r--.., Saúde de Minduri- MG. 

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. 

1- Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda -São João Del Rei/MG 
2- Ouro Minas Veículos Ltda -Ouro Preto /MG 
3- Auto Lafaiete Ltda- Conselheiro Lafaiete /MG 

R$ 30.000,00 
R$ 34.012,00 
R$ 34.012,00 

Após a análise de todas as propostas esta Comissão de Licitação verificou 
constar que a proponente Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda da cidade de São João Del 
Rei/MG apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas no respectivo edital, ficando a 
mesma classificada em primeiro lugar, como vencedora do certame para a aquisição de (VEICULO O 

~ KM CAPACIDADE 5 LUGARES ) com preço total global vencedor , a importância de 30.000,00 ~ 
Trinta mil reais pelo fornecimento do objeto Licitado. 

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 út ara interposição de eventual recurso. 

'Jij/\
Luiz , áudio de Souza 
Membro da CPL 

· de 2.014 

o s Lopes 
embro daCPL 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 · Fax: (35) 3326-1444 
- • --.• - • .., _,.._,_JI,..A A II'\1'\AA 



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:2013/2016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg .gov.br- munic i pio@minduri.mg.gov.br 

ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, fica ADJUDICADO a proponente 
Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda como vencedora do certame ao objeto da Cart 
Convite n°. 025/2014 ITEM- 1 , cujo objeto e a Aquisição de 01 (um ) Veiculo zero Km 
capacidade 05 lugares para Assistência á Saúde de Minduri - MG,conforrne anexo I e 
especificações constantes no formulário de proposta , que são arte integrante deste convite, vencedora do 
Processo Licitatorio no 033/2014 , a preço total global de $ 30.000,00 (Trinta mil reais para 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Minduri- MG, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Minduri-MG, para todos os fms de direito. 
~ 

Município de i- MG, 03 de Junho de 2014. 

-...~~.,~~p agalhães 
Perm. 'Licitação de Minduri - MG 

7 
/ 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - F : (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
. . . 1 



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

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

PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório n° 033/2014 na Modalidade Carta 
Convite, n° 025/2014 , cujo objeto trata da Aquisição de 01 (um ) Veiculo zero Km capacidade 05 
lugares para Assistência á Saúde de Minduri - MG para o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde 
do Municipio de Minduri- MG, teve como proponentes as seguintes empresas: 

1- Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda - São João Del Rei/MG 
2- Ouro Minas Veículos Ltda -Ouro Preto /MG 

,r--., 3- Auto Lafaiete Ltda - Conselheiro Lafaiete /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, atualizada 

pelas Leis 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, 

parágrafo único. 

À consideração de V. Exa. 

Município de Minduri- MG, 03 de Junho de 2.014. 

~o~~~~ 
OAB/MG 105711 

Assessor Jurídico do Município de Minduri _ MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35 26-1219- Fax: (35) 3326-1444 
. I 



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

HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento de icitação Proc. no 033/2014 e 

Carta Convite n° 025/2014, 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, 03 de Junho de 2014 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: 5) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 . . 



Crescimento 8 T,.,.nsoarê11ela 

Todos por Mlnduri 
Administraçlo:2013/2016 

Prezado(s) Senhor(es): 

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

ORDEM DE COMPRA 
DATA: 03 I 06 /2014 

Empresa: Cacei Comércio de Automóveis Central Ltda 
Carta Convite 02512014 
Processo 03312014 

Fica V. Sa., autorizada nos termos da legislação em vigor e de acordo com as 
condições desta ordem de compra e proposta apresentada, o fornecimento do objeto licitado. 
Ob"eto: 

Item Quant. Un 
01 01 Un 

Pre o Total 

Discrimina ão P. Unt 
Aquisição de 01 ( um ) Veiculo O ( zero ) Km capacidade 05 30.000,00 
lugares para Assistência á Saúde de Minduri- MG , cor branca , Bi 
- combustível , ano de fabricação 2014, modelo 2014, 04 portas, 
motor 1.0, banco traseiro rebatível,cintos de segurança dianteiros 
retráteis de 03 pontos e banco do motorista com regulagem de 
altura, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 03 pontos 
e central [IXO de 02 pontos, 05 marchas a frente e 01 a ré, rodas em 
aço 14"de aço estampado, Direção Hidráulica, freios com ABS, 
Airbag duplo, garantia mínima de 01 ano a partir da entrega do 
objeto, pronta entrega, manual do fabricante em lingua portuguesa 
obdecidas as revisões constantes do livreto de garantia a partir da 
emissão da nota fiscal, decalque do chassi e motor acompanhado 
da nota IScaL 

P.Total 
30.000,00 

[R$ - 30.000,00 

Dotação: 2.04.05.10.301.004.1.0011- 449052 

Preço e condições de pagamento: 30.000,00 Trinta mil reais ), à vista , o qual será pago, após a 
entrega e recebimento e aceitação do veículo e emissão do documento fiscal de acordo com esta ordem de 
compra. 

uri • MG. 

J sé Ronaldo da Silva 
refeit Municipal de Minduri - MG 

A orizado em 03106 I 2014 

Cacei~ ~móveis Central Ltda 
Empresa Contratada 

Aceitamos a presente ordem. data: 03 I 06 I 2014 

o Vl.o rral Ltr :; 
' 

07';( J 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35)'13326-1444 
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REFERÊNCIA 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL No 033/2014 

CARTA CONVITE No. 025/2014 
. PROCESSO No 033n014 

A comi~são de licitação do Município de Mínduri - MG e Assessoria 
Jurídica do Município, no uso c;fe swas . atribuições 'legais. torn~-se público que pelo presente · 
instrument<:> , ficam convocados e convtdados todos os 1nt~ressados no ramo pertinente em 
J'?)articjpar deste eertamé de pr~ços para: Aquisição de 01 (um) Veiculo 7,ero Km capacidade ~05 
lu . ares ãra As9istência á. Sàúde ~e Minduri- MG coAforme anexo I e formulário de proposta,· qÚe 
são par:te integralilte deste Ccmv1te, 

O Convite será encerrado às 13:45 horas .clo dia 30/05/2014, mediante àberiura. 
dos envelopes da doeumeJ!~a~o e das propostas .recebidas' dos lit;itantft ~ue se~~ 14:00_ )lo~ pela 
Comissão Permanente de Licitação , Assessoria Jurídica do Município de Mipduri - MG ·e de:qlais presentes 
, na s~de da Prefeitw:'a Municipal de Mindw;:i _ MG , sita à Rua Penha, [1°. '99 .,. Bairro Vilá V as~alo nesta 
cidade de Minduri- Mü. 

Eventuais iDteressados que desejarem particjpar do presente CONVITE, e que 
estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência mínima de 
24:00 horas do prazo de encerramemto d'as propostas , informações de segunda a sexta feíra nos h0rários de 
12:00 as 18:'0@ horas junto a Comissão de Licitação de Minduri- MG. Tel 035 3J26 1219. 

Minduri- ,MG, 23 de maio de 2014. 

r· ~ar -
. _Vila vassalo- Fon,-'(35~ 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 . 

Rua Penha
00

• 
0
9 Minduri _Estado de inas Gerais --CNPJ: 17.954.041/0001-10 

CEP 37.447- - · . 
~ ' '· . ' .... 

• .:.i• 

'; 



39 Anos Divulga ndo 

orna 
Não se preserva a memória de um povo sem o registro de sua história. 

-MG ajuda a implantar Feira Livre da 
ltura Familiar no município de Jaíba 
ida com o objetivo de oferecer aos agricultores familiares a oportunidade de 
omercializar seus produtos, aumentando assim a renda familiar 
rcialização Maria Helena Gomes. A técnica no Projeto Jaíba, contatos para 
,pecuários. 
implanta
Agricultu

.ípio Jaíba, 

r iciativa é 
tência Téc-
' do Estado 

ater-MG) 
prefeitura, 
ivolvimen

Francisco 
asf) e As

f-mbiental 
). 

augurado 
l de maio. 
~ feira, dez 
~ lll"n 1.--i+ 

ressalta também que a feira irá 
oferecer à população produtos 
mais frescos e com melhores 
preços. 

A Feira da Agricultura Fami
liar do Jaíba funciona toda quin
ta-feira, a partir das 16h, no dis
trito de Mocambinho, próximo 
ao escritório da Emater-MG. O 
local foi cedido pela Codevasf. 
A prefeitura ficou responsável 
pelas instalações elétricas para 
o funcionamento da feira. No 
espaço, os consumidores po
dem encontrar diversos pro
dutos, como frutas (atemoia, 
limão, pinha, laranja, mexerica 
nnnL-~n 11,/'::t. h-:3_,..._!3_..._~_\...._uo.rd_u_,.~ 

negócios futuros, compra direta 
na mão dos agricultores, propi
ciando uma alimentação mais 
saudável e de melhor qualidade 
para os consumidores", diz Ma
ria Helena Gomes. 

Minas Sem Fome 

O Minas Sem Fome é uma 
iniciativa do Governo de Minas, 
executado pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Minas Ge
rais, por meio da Emater-MG, 
com apoio das prefeituras. O 
objetivo é implementar ações 

c_ ... _. _......,._ .,..,.,_ __ .~·-'"'-·---~ -""""-'-.... -~..._-...._ _ _._ ; ___ I_._....;;.-_ 

Projeto Jaíba 

O Perímetro de Irriga
ção do Projeto Jaíba está locali
zado entre o rio São Francisco, 
onde ocorreu o desvio para 
abastecer os canais, e o rio Ver
de Grande. A região se destaca 
como importante polo produtor 
de fruticultura, principalmen
te de banana, limão e manga. 
A área do projeto tem aproxi
madamente 1.830 pequenos 
produtores, que contam com a 
assistência técnica da Emater, 
90 médios produtores e 55 em
presários. A produção de todas 
as culturas desenvolvidas na 

-----:..-~---~-~~ ... --~--

Impresso 
Especial 

9912295236/2012/DR/MG 
Karla Danitza Velásques Maciel 

CORREIOS 

ALERTA: DENGUE 
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lnfectologistas consideram alarmante a 
incidência no país e alertam para aumento 
deA2% dos~casos só em São ~ulo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL N2 033/2014 

REFER~NCIA 
CARTA CONVITE N2. 025/2014 

PROCESSO N2 033/2014 

A comissão de licitação do Município de Minduri- MG e Assessoria Jurídica do Município, no uso 
de suas atribuições legais torna-se público que pelo presente instrumento, ficam convocados e convi
dados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços para: Aqui
sição de 01 ( um ) Veiculo zero Km capacidade OS lugares para Assistência á Saúde de Minduri - MG, 
conforme anexo I e formulário de proposta, que são parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 30/05/2014, mediante abertura dos envelopes da 
documentação e das propostas recebidas dos licitantes que será as 14:00 horas pela Comissão Perma
nente de Licitação , Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG e demais presentes , na sede 
da Prefeitura Municipal de Minduri _ MG , sita à Rua Penha, nº. 99 - Bairro Vila Vassalo 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 24:00 horas do 
prazo de encerramento das propostas, informações de segunda a sexta feira nos horários de 12:00 as 
18:00 horas junto a Comissão de Licitação de Minduri - MG , Te I 035 3326 1219. 

Minduri - MG, 23 de maio de 2014. 
Lucas Lopes Magalhães - Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri _ MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS -
EXTRATO DE EDITAL 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N2 026/2014 
PREGÃO PRESENCIAL DE N2 023/2014 

A Prefeitura Municipal de Serranos, Estado de Minas Gerais, nos termos da legislação vigente, 
torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa de eventos para 
realização do 20º Torneio leiteiro do Município de Serranos, a realizar-se nos dias 16 a 20 de julho 
de 2014. 

OBJETO: Contratação de empresa de eventos para realização do 20º Torneio Leiteiro do Municí
pio de Serranos, a realizar-se nos dias 16 a 20 de julho de 2014. 

PROPOSTA: A sessão pública para recebimento das propostas se dará no dia 04/06/2013, às 09:00 
horas, no Paço Municipal, na Praça 12 de dezembro, nº 60- Bairro Centro- na cidade de Serranos, 
Estado de Minas Gerais. 

O texto integral do Edital está disponível a partir desta data na sede da Prefeitura. 
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pela Comissão Permanente de Licitação na Praça 12 

de dezembro, nº 60- Bairro Centro, na cidade de Serranos, Estado de Minas Gerais, ou pelo Telefone 
(35) 3322.11.50. 

Serranos, 23 de Maio de 2014. 
Afrânio Margues de Oliveira- Pregoeiro 

EXTRATO DE EDITAL 
PROCESSO OJ; IIC TA C ÃO nc MO n.,., ,.,,..._,._ 


