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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 no 037/2014 na modalidade de 
Carta Convite,que o governo municipal de Minduri - MG pretende instaurar para a Aquisiclo tle Materiais tle 

,r---~ impera,Gineros Alimentfcios, Papeleria, Prestaçlo tle Serviços tle Trensportes tle Passageiros e Prestaçlo tle Serviços tle Cursos 
· Dficineiro tle Artesanato, ExpressAo Corporal e Ginástica, Aulas Instrumentais, Tipo Viollo, Instrumento tle Sopro e Curso tle 

Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos tio Municfpio tle Mintlurt com recursos tio Serviço tle Conrirlncia e Fortalecimento 
tle Yfnculos (SCFY) e atenrlimento tio setor tle Assistlncia Social tio Município tle llintluri MG em 2014, conforme descrição deste 
Edital relacionado no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 028/2014, 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° 037/2014. 

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 
POR ITEM DO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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. 

8.666/93. 

CONCLUSÃO 
~ 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório o 
Processo n° 037/2014, 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 04 de Julho de 2014 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB MG 105711 
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o. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 037/2014 

" REFERENCIA CONVITE N°. 02812014 
PROCESSO No 03712014 

Pelo presente instrumento, ficam convocados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste 
certame de preços para Aquisiçlo de Materiais de Limpeza,GAneros AHmentfcios, Papelaria, Prestaçlo de Serviços de 
Transportes de Passageiros e Prestaçlo de Serviços de Cursos Olicineiro de Artesanato, [xpresslo Corporal e Ginlstica, Aulas 
Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos do Municfpio de 
Minduri, com recursos do Serviço de ConvivAnciii e Fortalecimento de Yfnculos ( SCFV) e atentlimento do setor de Assis/Ancia 
Social do Municipio de Minduri MG em 2014, conforme anexo I e formulário de proposta, que são parte integrante 

r-4este Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 1010712014, com abertura das 
propostas às 14:00 horas, recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação e 
Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG , 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 horas do prazo de encerramento. 

Minduri-

Lu 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

mFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 

Prezados Senhores, 

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 10 de julho de 2014, com a abertura das propostas que acontecerá as 14:00 horas, em 
~nvelope indevassável e lacrado, subscrito com o nome da empresa e mais os seguintes dizeres: "Carta 

Convite n°. 028/2014 - Prefeitura Municipal de Minduri I MG". 

2. Cópia deste convite está sendo afixada no local de costume desta Municipalidade ( Mural 
da Prefeitura) e também será 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, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo 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. 

("""-, 5. Será declarada vencedora a proposta, 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 poderão ser abertas no mesmo dia, desde que as empresas licitantes estejam 
todas devidamente habilitadas e abram mão do prazo recursal, caso contrário, deverão ser abertas com no 
mínimo 48:00 (quarenta e oito) horas, em sessão pública a ser realizada, a partir da abertura dos envelopes de 
documentação. 

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 
legai 

9. Caso estando o objeto da licitação baseado em projetos básicos e memoriais descritivos, os 
mesmos serão fornecidos aos interessados e farão parte integrante do edital de convocação. 
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10. Na hipótese de serviços, serão os mesmos prestados nos locais indicados nes e, 
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 
Setor de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, localizado na Rua Penha, n°. 99,Vila 
Vassalo nesta cidade ocasião em que serão conferidos. 

Qualquer divergência entre os bens entregue e as especificações deste convite, no que 
tange qualidade, quantidade solicitada , prazo de validade e preço, implicario na devoluçio dos 
mesmos, independente de qualquer pagamento a titulo de indenizaçio, ainda que detectado o vício aP.ós 
o recebimento, sem prejuízo das sançôes a ue 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 
em público, nos termos do§ 2°. do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

14. Os recursos cabíveis obedecerão os 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, Ordem de Fornecimento/Prestação de 
Serviços devidamente autorizadas pelo Sr. Prefeito Municipal de Minduri- MG e entrega dos materiais 
, realização e comprovação da prestação dos serviços constantes neste edital de licitação. 

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. Os pagamentos efetuados em excedimento respectiva ordem cronológica de suas 
~ exigibilidades serão atualizados pelo INPC ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação 

governamental. 
18. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura prestará outras informações havidas 

como necessárias pelos proponentes. 

19. Integra este convite, indep entemente de transcrição, Anexo I, Anexo II e formulário 
padronizado de proposta. 

Lucas o 
Presidente da Comissao 

Rua Penha 99- Vila Vassalo. Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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ANEXO I DA CARTA CONVITE No. 028/2014 
-.1" 

Objeto: A. visi 'lo de Materiais de Lim 'I!Za,GAneros AHmentfcios. Pa 'lllaria, Presta 'lo de Servi 'OS~ l!S de 
Passageiros e Prestaçlo de Serviços de Cursos Dficineiro de Artesanato, Expresslo Corporal e Gindstica, Aulas Instrumentais, 
Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura psra Crianças, Adolescentes e Idosos do Munic{pio de Minduri, com 
recursos do Serviço de ConvivAncia e Fortalecimento de Yfnculos ( SCFYJ e atenrlimento do setor de Assisllncia Social do 
Município de Minduri MG em 2014, compreendendo: 

PLANILHA 01 

,..--..., 

Materiais de Limpeza 
Programa SCFV/A. SOCIAL 

} Ob" t - 1.1e o 
ITEM QUANT. UNID. Especificação 

01 40 Pct Papel Bi2iênico branco rolo c/ 60 mts c/ 8 und cada. 1 o Linha em Qualidade 
02 80 Lts Cera para piso brilho impermeabilizante ( incolor) 750 ml r Linha em 

Qualidade 
03 30 Und Detergente 500 mi l o Linha em Qualidade 
04 20 Und Esponja para louças 1 o Linha em Qualidade 
05 30 Und Pano de chão tipo saco 60kg 1 o Linha em Qualidade 
06 10 Und Rodo de alumínio 30cm 1 o Linha em Qualidade 
07 10 Und Escova para lavar roupa- 1 o Linha em Qualidade 
08 10 Und Sabão em pó ex c/1 kg r Linha em Qualidade 
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr r Linha em Qualidade 
10 25 Und Sabonete Comum 1 o Linha em Qualidade 
11 20 Und Desinfetante limpeza geral 2 Ltr 1 o Linha em Qualidade 
12 03 Und Lixeira média 1° Linha em Qualidade 
13 10 Und Toalha de rosto r Linha em Qualidade 

- 14 20 Und Agua Sanitária 2Ltr mi l o Linha em Qualidade 
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr- 1 o Linha em Qualidade 
16 10 Und Vassoura de piaçava dura r Linha em Qualidade 
17 10 Und Escova para vaso sanitário 1 o Linha em Qualidade 
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade 
19 15 Pct Perfex - 1 o Linha em Qualidade 
20 10 Und Tapete 1 o Linha em Qualidade 
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1 Ob" t - 1.1e o 
ITEM 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

~ 1 Ob" t - 1.1e o 
ITEM 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

QUANT. 

5.000 
200 
150 
250 
40 

200 
200 
100 

2.000 
200 
40 
40 
300 
50 
30 
100 
15 
50 

QUANT. 

50 
150 
10 
10 
10 

300 
04 
03 
100 
20 
50 
20 
20 
20 
40 
10 

Município de Minduri 
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UNID. 

Und 
Kg 

Ke 
Pct 

Potes 
Pct 
Pct 
Pct 
Und 
Und 
Ke 
Kg 
Ltr 

Latas 
Kg 

Latas 
Kg 
Pct 

UNID. 

Pct 
Uni 
Uni 
Uni 
Uni 
Uni 
Cx 
Cx 
Uni 
Uni 
Uni 
Pct 
Uni 
Uni 
Pct 
Pct 

PLANILHA 02 

Gêneros Alimentícios 
Programa SCFVIA. SOCIAL 

Especificação 
Pão de sal 50 _ _gr cada 1 o Linha em Qualidade 
Açúcar Cristal 5 Kgl o Linha em Qualidade 
Café 1 o Linha em Qualidade 
Suco 30g 1 o Linha em _Qualidade 
Margarina 500g 1 o Linha em Qualidade 
Biscoito doce c/ 400g cada 1 o Linha em Qualidade 
Biscoito sa!gado c/ 400g cada 1 o Linha em Qualidade 
Biscoito Polvilho c/ 400g 1 o Linha em Qualidade 
Salgado sortidos p/ festa 1 o Linha em _Qualidade 
Refrigerante 2 lts 1 o Linha em Qualidade 
Presunto 1 o Linha em Qualidade 
Queijo mussarela 1° Linha em Qualidade 
Leite integral 1 o Linha em Qualidade 
Achocolatado em J!.Ó com 50Qg 1 o Linha em Qualidade 
Salsicha para cachorro quente 1 o Linha em Qualidade 
Extrato de Tomate 1 o Linha em Qualidade 
Sal refinado 1 o Linha em Qualidade 
Milho de pipoca 1 o Linha em Qualidade 

'PLANILHA 03 
Materiais de Consumo de Papelaria 

Programa SCFVIA. SOCIAL 

Especificação 
Papel sulfite - A4 c/ 500 folhas -1 o linha em _gualidade 
EVA diversas cores- 1 o linha em qualidade 
Pincel atômico _~!reto - 1° linha em qualidade 
Pincel atômico vermelho - 1 o linha em _gualidade 
Pincel atômico azul - 1 o Linha em Qualidade 
Pastas suspensas - 1 o linha em qualidade 
Lápis preto com 144 uni.- 1 o linha em _g__ualidade 
Caneta azul escrita fina - 1° linha em qualidade 
Caneca de plástico - 1] Linha em Qualidade 
Prato de louça - 1 o Linha em Qualidade 
Copo americano - 1 o Linha em Qualidade 
Prato descartável Pct com 50 Uni -1° Linha em Qualidade 
Fita adesiva fina - 1 o Linha em Qualidade 
Fita adesiva grossa - 1 o Linha em Qualidade 
Copo descartável300ml - 1 o Linha em Qualidade 
Copo descartável para cafezinho - 1 o Linha em Qualidade 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE PASSA 
PROPORCIONANDO LAZER/CULTURAL COM IDOSOS DO MUNICÍPIO 
DE MINDURI MG UTILIZANDO O RECURSO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULO- SCFV 

PLANILHA04 

ITEM KM ESPECIFICAÇÃO 
01 900Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para Transporte de passageiros 

para outros Municípios( Estrada de asfalto) para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri - MG sendo o veículo com no mínimo de 40 
passageiros por viagem. 

PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A 
REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 
DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA OS 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para contratação de oficineiro 

para realização de cursos de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e folhas 
secas, na capacitação de famílias( crianças, adolescentes e idosos) do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) em 2014, com o período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo que: 
o transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários dos profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da empresa contratada e emissão de 
Certificados a todos os participantes do curso mencionado. 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A 
REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 
MA~SE~US A 'L L OCUL VISANDO O SERVICO DE CONVIVENCU E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 11 , /~ 

PLANILHA O~ . 
~ ~f; \ 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICA__.Ç_ÃO '-.. .. ./ 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para contratação de oficineiro 

para realização de cursos em Expressão Corporal e Ginástica para adolescentes e 
idosos do Município de Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos profissionais que irão 
realizar o curso serão totalmente por conta e de responsabilidade da empresa 
contratada e emissão de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A 
REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 
DE ASSISTENCU SOCUL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCU E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 07 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICA__.Ç_ÃO 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para contratação de oficineiro 

para realização de aulas de violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de Minduri , com recurso do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 
8 horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o transporte, locomoção, 
hospedagem, alimentação e todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão de Certificados a todos os 
participantes do curso mencionado. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A 
REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 
DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 08 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICA CÃO 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para contratação de oficineiro 

para realização de curso de horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 horas semanais, durante 7 
meses, sendo que: o transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos profiSsionais que irão realizar o curso 
serão totalmente por conta e de responsabilidade da empresa contratada e 
emissão de Certificados a todos os participantes do curso mencionado. 

02- DA DOCUMENTAÇÃO: 

O f!rO nente deverá a~resentar os seguintes documentos ara a a uisição dos Produtos Todos dentro do Prazo 
de Validade. 

- 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 posteriores alterações; 
- Certidão de Débitos Trabalhistas; 

,~ -Registro na Junta Comercial; 
- Cartão de CNPJ. 

3) - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO I PAGAMENTO 

- Conforme Minuta de Carta Contrato de Fornecimento em anexo. 

Minduri-

Luca 
Presidente da Comiss 

de 2.014. 

alhlies 
· ·taçlio de Minduri - MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
.. . - .•• ··· ·- - ,... ___ ,_ '"'"'"' · ~"7ni::A n.11-11nnn-1 -1n 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ACADEMIA A & E L TOA 

1. ANTIDIO RIBEIRO FERNANDES, nacionalidade BRASILEIRA, Em:xesário, Solteiro, data de 
t 3 .,. $ ; L 0:: U • li 

nascimento 29/04/1992, n° do CPF 11 0.434.09~-88 : doc~Jmerr!.o de: fd.'3n!id3de 05062091504, 

Detran , MG, com domicílio I residência a RUA ~kD~0: FA~NESE, ~úmero <55, bairro I distrito 

BOM PASTOR, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.305-200 e 

2. EDGAR DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Empresário, Solteiro, data de 

nascimento 29/09/1987, n° do CPF 086.996.736-39, documento de identidade 03993476400, 

Detran, MG, com domicílio I residência a RUA SANTA CATARINA, número 351, bairro I distrito 

CENTRO, município MINDURI- MINAS GERAIS, CEP 37.447-000 . . 

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira- A sociedade adotará o nome empresarial de ACADFMIA A & E L TDA. 

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MEGAFORMA ACADEMIA. 

Cláusula Segunda - O objeto social será ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO, 

COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO E ACESSORIOS , COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS , 

LANCHONETE , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS E 

PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS . 

C!áusu!a Terceira - A sede da sociedade é na RUA MAJOR GABRIEL PENHA DE ANDRADE, 

número :j4Q, bairro I di.strito CENTRO, município :,1!NDURI- MG, CEP 37.447-000. 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 25/11/2013 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 10.000,00 (DEZ MIL reais) dividido em 10.000 quotas no 

valor nominal R$ 1,00 (UM real) , integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos 

sócios : 

~~~ 

NOME N° DE QUOTAS VALOR R$ 

ANTIDIO RIBEIRO FERNANDES 5.000 5 .000,00 

EDGAR DE OLIVEIRA SANTOS 5.000 5.000,00 

TOTAL 10.000 10.000 ,00 

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade d 

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda , form 

a cessão, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas.€! 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ANTIDI 

RIBEIRO FERNANDES ao administrador/sócio EDGAR DE OLIVEIRA SANTOS, com os poderes 

e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial , podendo 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ACADEMIA A & E LTDA "' -~ ~ 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social . sempre de interesse da sociedade, _;_Jf~ 

\Y 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no ep~anto ., fazê:-lo em atividades estranhas Q 

interesse social ou assumir obrigações seja em f~vor~d8 q~Jalqu~r do~- quÓtistas ou de terceiros, ---~ 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da soéiedade, sem ·au.torizáção do(s) outro(s) sócio(s). 

Cláusula Nona - 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 Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso . 

Cláusula Décima· Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei . 

Cláusula Décima Segunda- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal. a 

título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 

ine1:l2t:ndo }nt~:\; r. .:; e dee.tt'!f.· 09 do(s) ~ócio(n) remanescente(s), o ve!or de seus haveres será 

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução , 

verificadi:1 ern baianço especi.:llmente ievar.tado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será 

adotado em outros casos em que a sociedade · se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta- O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei , de que não 

está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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. 

Cláusula Décima Quinta - Os sócios administradores poderão assinar em conjunto ou 

isoladamente pela empresa. 

Cláusula Décima Sexta- Fica eleito o foro de CRUZILIA para o exercício e o cumprimento dos 
l> 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento. 

MINDURI , 14 de Novembro de 2013. 

. 1 / l ' J t1LUJA & 6 ~1 oJ/i-1J Fn f l (1/1 a ~-C
ANTIDIO RIBEIRO FERNANDES 

Sócio/Administrador 

'• 
'> 



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ACADEMIA A & E LTDA 

L~~ -~ :_~M~:-~t-t-.~ · v·;:;:f 
EDGAR DE OLIVEIRA S,a.NTOS . 

Sócio/AdministradN 

- --··- -·-- · - ·- -- - ---·- --------------

; : ', JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
- · · · CERTIFICO O REGISTRO SOB O NR0:3121001711-8 

~·:. . EM 05/12/2013 
~ACADEMIA A & E L TDAII 

?ROTOCOLO: 13/912.738-1 

~G0899f26 · 
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ALTERAÇÃO COI'i\ITRATUAL N°. 02 
INFO OCK PAPELARIA E f? RESENTES L TOA - M E; 

1, LUCIANO N GUEI~~·MACI~L, brasileiro, casado em regL e comunhão 
universal de be-~s, empresário, na~ural cja !cidade de Cruzllia - M;<f, nascido em 
27/03/1978, rerf.dente ·e domiciliaçlo na cidade do CruZilia - N]G, sito à Rua 
João Francisco ~aciel, N° 40, Bairro, Joã? do Justo, CEP: 37.44p~-OOO portador 
do CPF n°: 039 .183.206 - 93-e C .l. N° MG-9.065.340, expedida p[ la SSP-MG. 

2. LUCAS ARA TES NOGUEIRA brasi,lei!ro, solteiro, estudante, menor, natural 
da cidade de Clzília - MG, nascido em 0?/01/2004, residente e domiciliado na 
cidade de Cruz[ la - MG, sito à RlJa Joé';io! Francisco Maciel, N° 19· Bairro João 
do Justo, CEP: 37.445-000 portador do QPF N°: 124.399.276-op , e C.l. N° M-
18.759.186, ex edida pela SSP-MG, rewesentado por -seus Pf is: LUCIANO 
NOGU.t=IRA M CIEL, brasileiro, casado ' em regime comunhãp , universal de 
bens, empresá~lo, natural de Cruzília- MG, nascido em 27/03/\978, residente 
e domiciliado n1 cidade do Cruzília- MG, sito à Rua João Franc~'co Maciel, N° 
40, Bairro, JoãOj do Justo, CEP: 37.445-000 portador do CPF n°: 039.183.206 -
93 e C.l. N° MG-9.065.340, expedida pela SSP-MG e MARAI A ARANTES 
SOUZA MACi fFlL, brasileira, casada sob o regime de com.unh~~ universal de 
bens_. nascida 1J_m .~8/06/1978, _ au~ilíar adm~nistrativ~, reside~t~ ,e domicili~da 
na c1dade de <f:hJZIIia ~ MG, s1to a Rua Joao Franc1sco Macte~r N° 40, Ba1rro 
João do Justo •. I ~EP : 37.44$-000, portadora do CPF 052 .657.606

1

-:$2 e CTPS N° 
90.206, ~xpediFla pela MET/MG. 

Únicos sócios iJa sociedade empresária limitada INFOLOCK ~~PELARIA E 
PRESENTES ·4 TOA ME, com nome fantasia : INFOLOCK JIPAPELARIA E 
PRESENTES, ,!constituída legalmente por contrato social 9rquivado na 
JUC!=MG sob q

1
NJRE n°. 3120901027-0 em 16/06/1999 com se e· em Cruzília 

MG, a Rua Corpnel Serafim Pereira, 53, Centro, CEP: 37.445-qoo, inscrita no 
CNPJ sob o n° ~3.228.849/0001 -05, resolvem de comum e perfe}tp acordo e na 
melhor forma de direito procederem a presente alteração tena

1
o-se em vista, 

mudança do objetivo social, alteração de endereço e consolidaçã
1
o do contrato 

social, conforme as clausulas e. condiçOes a seguir, em confo1'11?idade com a 
legislação _v;genfe: . 

1 

. . CLAUSU,LA _PRIMEIRA:. IQ obje.~ivo social ~ra. de Comér9io Var~j_ista de 
Artigos de Papf=lana, Cc;>mercl f i VareJista de Movets, Comerc1o! VareJISta de 
Brinquedos e a~igos Reqreativ9 ~ · Comercio Varejista de outros !a.rtigos de uso 
domestico não 'especificados él ~}eriormente, Comercio Varejist~ ~specializado 
de equipamentos e s J prime~tos de informática, Comercio

1 
!Varejista de 

Cosméticos, Pr~dutos de: Perturr.1aria e de Higiene pessoal, Conr1rcio Varejista 
de tintas e m~ateriais para Ri r tura, Comercio Varejista de

1 1Ferragens e 
Ferramentas, Ciomercio Varejista de equipamentos para escritlo ~io, Comercio , 
V~rejista de ljl1ercadorias erp l geral, com predominância pe produtos 
alimentfcios - minimercados, flil E;l rcearias e armazéns, Com rciobVarejista de 
Artigos do VestLário e A~essó(os, Comercio Varejista d . d s, Comercio 
Vé;!rejista de suJenires, bijuterias e artes9natos, Comer. i are ta de Artigos 
de Viagem, Co~ercio Varejista Ide artigos de cama, ~n h'o, Comercio 
Varejista especializado de instrumentos musicais e acessórids, Comercio 
VarE)jista de ~ateriais de Construção em geral, Comerei 

1 
Jvarejista de 

, I 

Ji4f7 
~~~----~----~~~~~~~~~~~~Vn~~n-o,~ThF~~nA~nn~~~~9~QTIJ0~2~7J-Q\,j~~o;i x.de~~~e~T-·i d~o~e 

lid r }:,ste documento, acesse 
fn a1\t tP.nti r.~rll'l rli a i h1 imPnt",. 
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AL TERACAO: CONliRATUAL N°. 02 . 

INFOLOCK PAPELARIA E ~RESENTES L TDAI- ME 

Laticínios· e frios, Comerci'o Varejista d~ ~rod.utos Saneantes O~~issanitár;os, 
Comercio Varejista de Artigos M~dicos e Ortopédicos, lmpress~e de Material 
para outros usos, Comercio Vc;~rejista de bicicletas e tricirlos; peças e 
acessórios, Comercio Varejista · qe ' outros produtos não 1especificados 
anteriormente . Passa a ser Comércio !varejista de Artigos <?e Papelaria, 
Comercio Varejista de Móveis, Comerei'? Varejista de Brinqur,?os e artigos 
Recreativos, , Comercio Varejista de qu~ros artigos de uso ~omestico não 
especificados anteriormente, Com~rçio Varejista esp,qializado de 
equipamentos e suprimentos de in~ormática, Comercio jVarejista de 
Cosméticos, Produtos de Perfumaria e d~ Higiene pessoal; Conrercio Varejista 
de tintas e materiais para pintura, Comercio Varejista d5_l Ferragens e 
Ferramentas, Comercio Varejista de eqyipamentos para escrit~)·rio, Comercio 
Varejista de mercadorias em geral, · com predominância [, _ de · produtos 
alimentícios - minimercados, merceari.as e armazéns, Comer9io Varejista de 
Artigos do Vestuário e Ace~sórios, Comercio Varejista de calç~qos, Comercio 
Varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comercio Varep~ta de Artigos 
de Viagem, Comercio Varejista de artigos de cama, mesa e b~nho, Comercio 
Varejista esp~cializado de instrumentos musicais e ac~ssórips. Comercio 
Varejista de ~ateriais de Cqnstrução em geral, Comerci9 

1 
Varejista de 

Laticínios e frifs ; ·comercio Varejista de Produtos Saneantes !:iqmissanitários, 
Comercio Var~jista de Artigos Médicos e Ortopédicos, lmpres~~o de Material 
para outros . ~sos, Comercio Varejista . de bicicl~tas e • tricic os; peças e 
ace~sprios, CornercioVarejista de Artigos Esportivos; . 

. . " I . 
CLÁUSULA SEGl.JNDA; A sociedade q~e tinha a sua se:de a R~éf Coronel. 
Serafim Pereira, 53, Bairro: Centro, CEP.: 37.445-000, em Cruz~!.ic;~-MG. Passa 
a ser Rua CoroneL Serafim Pereira, 150, Bairro: Centro, CEP.: 37,. 445-000, em 
Cruzília-MG . 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
lNFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES L TOA ME 

. - . I . 
. CLAUSUL.A PRIMEIRA: A soc_iedade tem por nome empresari?l 
INfOLOCK PAPI::LARIA t=. PRESENTES L TOA ME, e o no~e fantasia de 
"INFOLOCK PAPELARIA. E Ff~E$E('JTES" e tem sede e domicilio a Rua 
Corone.lS~rafim Pereira,! n~ 15llcentro, em Cruzília- MG, CEP; ~7.445-000 . 

. CLAUSULA SEG~NDA1 p capital social. é de R$ 90.ooo1op (noventa mil 
reais) correspondentes íil 90 .091 (noventa mil) cotas no valor ?e R$ 1,00 (um 
r~al_) cada, totalmente in~egrali, . do em moeda corrente nacion11 ~o pais, pelos 
soqos; ; I . . . . I 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é Cr>.Jif'J•'IIi'i"''"-'J!!i. 
de P~pelaria, Comercio Varejista de Móveis, Co~t(CffÃ"l!8fr 

;Certifico que este documento da empresa·INFOLOCK PA " 
··arquivado na Junta Comercial do Estado de ·Minas Gerais, 

, ! ! -C'.-.---. .... • 'li. TO ...I ..... .................... I 1 ') /~")') 0"1 

120901027-0, fo1 defendo e 
_alid~r este _do cum_e~to, acesse 
. ..... -Ç',.... • ........... ..,. ........ ........... 1 .... .-1 ~ ...... ...... 1 .... _,.._ ..... -



'• 
. ' 

l' ... 

. ;· 

.. / 

I 

I 
,\' 

:. ~ 

AL TERACÃO COI~TRATUAL N°. 02 , 1 

INFOLlOCK PAPELARIA E PRESENTES L TO~ ~ ME .. l"fr' 

e artigos Recrebtivos, . Có'mercio Yarejist"' de outros artigos de uso domestico 
não especificatlos anteriormen~e, qorjlercio Varejista · es8,, cializado de 
equipamentos I e suprimentos · de in~ormática, Comercio 1 Varejista de 
Cosméticos, Pr~dutos de Pertumaria e d~ Higiene pessoal, Conp j rcio Varejista 
de tintas e 13ateriais para pintura, :C

1
omercio Varejista d~ Ferragens e 

Ferramentas, oemercio Varejista de eq ipamentos para escri~ô~rio, Comercio 
Varejista de. mercadorias em geral, com predominância_! de produtos 
aliment[cios - rhinimercados, mercearias e armazéns, Comerc

1
iq> Varejista de 

Artigos do VestLário e Acessórios, Com1rcio Varejista de calçc:t9os, Comercio 
Varejista de suJenires, bijuterias e artes9natos, Comercio Varepr,ta de Artigos 
de Viagem, corlnercio Varejista de artigo~ de cama, mesa e b9~ho, Comercio 
Varejista . espedializado de instrumento~ musicais e acessófij s, Comercio 
Varejista de Materiais de Construção em geral, Comerei~ Varejista de 
Laticínios e frios, Comercio V€1rejista de Produtos Saneantes 9omissanitários, 
Comercio Varejjsta de Artigos Médicos e Ortopédicos, lmpres;~o de Material 
para outros usos, Comercio Varejista de bicicletas e tricif \os; peças e 
acessórios, con\ercio Varejista de Artigos Esportivos. I 

CLÁUS~~A QUARTA: A socie~~de iniciou suas ativid J·4jes em 01 de 
Julho de 1.999 fj ~e.u prazo de duração e mdeterm1nado. 

CLAUS~LA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não\ poderão ser 
cedidas ou tr~~sferidas a terceiros sem o consentimento do \9utro sócio, a 
quem fica ass.Efgurado, em igualdade de condições e preço

1 
pe direito de 

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizandl o
1

, se realizada 
a cessao ~elas, la alteraçao contratual pertinente . . i 

CL.AUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócip 1 é restrita ao 
valor de suas q~otas, mas todos respondem solidariamente peiJ integralização 
do capital sociall . · 1 

CLÁUSU A SETIMA: A administração da sociedade ~ r xercida pelo 
sócio Luciano ~ogu~ira Maci~l, com os poderes e atribuiçõ~s de todas as 
operações SOCipiS, representardo a sociedade extrajudicial r 1jUdicialmente 
autorizado o u$o do nome ernpr~sarial, vedado, no entanto, ~m atividades 
estranhas ao interesse spcia! ot 1assumir obrigações seja em tayor de qualquer 
dos quotistas o1u de terçeiros, lr~em como operar ou alienar b[ fllS moveis da 
sociedade, sem autoriza~ão do 

1

autro sócio . 

CLÁUSU A OJT~VA: ~~ termino de cada exercício so
1
cipl. em 31 de 

dezembro, os admini1trador~r, prestaram contas justific~das de sua 
administração, rocedendo à ej~boração çjo inventario, do balarÇo patrimonial 
e do balanço d resultado eco,~.9mico, cabendo aos sócios, n proporção de 
suas quotas, os)lucros ou perda~ apuradas. 

. I I . 
CI-AUSU~A NONA: No,~ quatro meses seguint~ do 

ex~rclcio socia
1
1, os sócios c;i~liberar~o sobre as ·~ta 

administrador (ls) quando for o caso. (<~~(} 

~~~ cP6°~ · 
~rti 1co ql!e este ocumento da empresa INFOLOCK PAPEL 
·quivado na Junta Comercial do Estado de Min&s Gerai s, 

~· " .,.,., ,; , , ,.. a~ ,..,........,,..,..,.. ~ . \.... ..-.-. ! ... _c,.. __ ... . 'lt.TO ...1 - • 1 .. .., , ....,,__ - --
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ALTERACAO CONTRATUAL N°. 02 

INFOLOCK PAPELAlRIA IE / PRESENTES L TOA- ME 
. .. ... I . I . 1 

CLAUSULA DECIMA: A ~ociedade poderá a qualquer ~empo, abrir ou 
extinguir filial ou outra dependêpcia, lediante alteração con •ratual assinada 
por todos os sócios. . _ I 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, Os sócios poderão de comum acordo, 
fixar uma retirada mensal a titulo de wó-labore, observando as disposições 
regulamentares pertinentes. 1 

I 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN,D{\: Falecendo ou inter~itado qualquer 
sócio, a sociedade, continuara suas atividades com os herdeircns, sucessores e 
o incapaz. Nifio Sendo possfvel ou inexi~tindo interesse deste~/ ou do (s) sócio 
(s) remanes~ente (s), o valor de seus haveres será apurado Ir liquidado com 
base na situ~ção patrimonial da sociedade, à data da resoluçiiír· verificada em 
balanço espelcialmente levantado. . 

Parágrlafo único - o mesmo procedimento será adotado im outros casos 
em que a sol iedade s~ resolva em relação a seu sócio. . . I. 

CLÁU~~J.A OECIMA TERCEIRA: Os administradores ~eclaram sob as 
penas da lei, ele que não estão impedidos de exercer a ~?mini~tração da 
sociedade, por lei. especial, ou em virtude de condenação cri.rpinal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que t'~mporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime fa limentar, de preva: icaçãp, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, ' entra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrê~cia, contra as 
relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro , a comarca de 
Cruzflia - MG para exercício e o cumprimento dos direitols e obrig_ações 
resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assin m o presente 
instrumento em 03 vias de igual teor e forma para um só efeito. ! 

' 

Dezembro de 2013 1 

UEIRA MACIEL 

AR NTES NOGUEIRA 
r: LUÇIANO NOGUEIRA M 



. - ~~ .. 

LUCAS 
Representado por: MARAif A A 

i 
; 

RECONHEOMEI'ITO OE FIRf-IA 
SF.RVICO NOTORIAL Oc CRUlll,.IA· MQ 
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-v-· ~ t~~ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OE MINAS GERAIS 
\'í:}t,!,JJ; CERTIFICO O REGISTRO SO.B O NR0:523r655 , ) 
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•

' Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Coméno Exterior 
, Secretaria do Desenvolvimento da Produção 

, .• _ Departamento Nacional de Registro do Comérc1o 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) 
DANILO JOSÉ FERREIRA DE CASTRO 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

-------- ------·--···--------------·---~ ESTÂÕO CIVIL-·----..... 

SOLTEIRO (A) 
----r-------------·--- -------·------- --· - -·-- ·----.. ------=-=-~ 

Sexo REGIME DE BENS (se casado) 

~~~ I~ 
ANTÔNIO PEREIRA DE CASTRO : CECÍLIA FERREIRA DE CASTRO 
NASCIDO EM (data de nascimento)-- IDENTIDADE (número) -·---···---------' ·-;-Órgao anil;;-;----, uFj<F c.'PF (n~,;,;.;j-----·-----

12 /01/ 1969 M- 4 .633 . 632 SSP ! MG \ 731.7 51. 026-20 
- .. 

- -----·----·----------.-:-----------i 
NUMERO 

:BAIRRO I DISTRITO 

!CENTRO 
ICEP 

j3 7. 447-000 

162 

CÓDIGO DO MUNICIPio 
(Uso da Junta Comercial) 

UF 

MG 

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: 

CÓDIGO DO ATO 

080 

oEscRiÇÃÕÕÕ-ÂrÕ_____ . -----------·--1cÕÕiGo ooli'VE-N"rõ-· -õE"s-cRiÇÃõ.oo"E\iENro __ .. _______ ·-·-- - -------
I KscRiç~o I 

1-CÓ-D_IG_O_DO_E_V_E_NT-O--'DESCR~ÇÃO DO E~ENTO ~--=------~~----+-CÓ-_,..D-IG_O ___ OO_ E_VE ___ -:~-0-_·.e-l:::ÇÃÕoo ~==~---··--·- ·-.. ·--·-- ·-· 
NOME EMPRESARIAL 

DAN ILO JOSÉ FERRE IRA DE CP.S TRO 

LOGRADOURO (rua. av , oU: .) 

AV. GETÚL I O VARGAS 

COMPLEMENTO jBAIRRO I DISTRITO 

: CENTRO 
·-----·---·------- - ---.0.......----
MUNICÍPIO UF PAiS 

MINDURI ' MG ~ BRASI L 
VALOR 00 CAPITAL - R$ j VALOR 00 CAPITAL (por extenso) 

!NÚMERO 

! 31 5 
\ 

CEP _ _ _ _ ~ ~DIGO DO MUNICIPIO 

------1-3_7_:~~~-so da Junta Comercial) 

CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL) 

10 . 00 0 , 00 ~EZ MIL REAIS 
CÓDIGO DE ATMDADE ' DESCRIÇÃO DO OBJETO ---------- ------------
ECONÓMICA 

(CNAE Fiscal) 

Atividade principal 

15 81402 

AUvklades secundarias 

PADARIA E CON:EITARIA. 

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ I
TRANsFERE'NciÃ oE's-EDE'óE"õüTRiiuF·--·--;· uso DÃJ'ü"NrÃc õMe"RciAL 
NIRE ontorior I U ~!!!}.? .. ~~ ... Df. ~ ! 1 . SIM 

15 / 12/200 4 -·~•"""""' 3 NÃO 

ÃssiNATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo re pre~õ'n_ta_n-te-/a-ss-ls-te_n_tel_g_e-re-nt-e)---'-r-- +----->----..l...:.O<M:.c:...,....:..:.c."-ENTAI. . 

/ / :) 
\ ·~~,.~~~;__~ .. ~' j__~ ·-: . ...(~, ·,, / : .. /~~~.~-=-e:o.ii.;Jy~...,_~ ....... .....:....:.::...'N:---iT.,.,.9n~'+~'-----------------·--l 
DATA DA ASSINATURA l ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 

15 / 12/2004 

RCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

GÍSTRO SOB o NRO .: 3 11087917 8- 1 
._,!:'4:~ ... - · 2/ 20 0 4 PROTOCOLO : 0ll.134 98 1 4 

JOSE FERRE IRA DE CASTRO# 



,_.;;.,-.;y· 

EDVALDO ALVES FERNANDES, brasileiro, casado em reg1me de 
comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1973, natural de Cruzilia
MG, portador da Carteira de Identidade n.0 M- 7 . 211.93~xpedida pela SSP/MG, e CPF n° 
694.020 .196-34, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, n. 0 197, centro, 
Baependi-MG - CEP 37.443-000, JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, brasileiro, 
empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 17/06/1932, 
natural de Baependi-MG, portador da Carteira de Identidade n.0 M- 1.506.501 expedida 
pela SSP/MG e CPF n. 0 096.349.676-04, residente e domiciliado na Rua Benjamin 
Constant, n.0 197, centro, Baependi-MG - CEP 37.443-000, MARIA EDITE ALVES 
FERNANDES, brasileira, empresária, nascida em 05/05/1951 , natural de Baependi-MG, 
casada em regime de comunhão universal de bens, portadora da Carteira de Identidade n.0 

M- 5.749.091 expedida pela SSP/MG e CPF n° 744.223 .836-04, residente e domiciliada na 
Rua Benjamin Constant, n.0 197, centro, Baependi- MG- CEP 37.443-000 e CESAR 
AUGUSTO DOS REIS, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, nascido em 13/10/1972, natural de Baependi-MG, portador da Carteira de Identidade 
n.0 M- 6.430.225 expedida pela SSP-MG e CPF n.0 871.808 .986-00, residente e 
domiciliado na Rua Augusto Rocha, n° 172, centro, em Baependi-MG- CEP 37.443-000, 
umcos sócios ; da Sociedade Empresária Limitada denominada "BAEPENDI 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA- ME " , com sede à Rua Maestro Emílio do 
Patrocínio Nogueira, n.0 263 , bairro São Cristóvão, em Baependi-MG - CEP 37.443-000, 
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob n° 
31204536184, em 01/1211994, inscrita no CNPJ sob n.0 00.377.202/0001-57, com inicio de 
suas atividades em 02/0111995, funcionado por tempo indeterminado, com a atividade 
economia de ~TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO MUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL,' INTERESTADUAL E O TRANSPORTE TURISTICO DE 
SUPERFICIE, com forme previsto na legislação em vigor, resolvem de comum acordo 
procederem a presente consolidação para se adequar àq novo código civil. 

\ 
, \ 

CLASULA PRIMEIRA 
\ 

O sócio JOSÉ DE OLIVEIRA FERNÀNDES, acima identificado, na 
condição de cedente, possuidor de 20.000( vinte mil) \:otas no valor unitário de R$ 
1,00( um real), num total de R$ 20.000,00( Vinte Mil ~eais) registrado e totalmente 
integralizados em moeda conente nacional, cede e transfere 16.000 
( Dezesseis mil ) cotas, no valor unitario de R$ l,OO(I\{m real) num total de R$ 
16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) e~e~ Íl~·evo?áve~ ~- i.netratável, a sócia Sra. 
MARIA EDITE ALVES FERNA S, ~una 1dentJ.fi.(:(ada, e cede e u·ansfere 
4.000 (quatro mil) cotas num vai r · o R$ 1,00 (Udt real) num total de R$ 
4.000,00 ( Quatro Mil Reai ' . r irrevogável e \ irreu·atável, ao sócio 
EDV ALDO ALVES FE (j, a . a identificado. . 

~ ~ ' 

(JQ 0 ~ CON INUAÇÃO FLS 02 
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CONTINUAÇÃO DA ALTERii.cJ[C F CGHS0!1DAClO D G .. :N TO SOCIAL 
"BAEPENDI TRANSPORTE$ E~TU!uSMD tTDA-ME" COM SEDE SOCIAL EA;J 
BAEPENDI-MG, CNPJ N. o 00.377.20iíOÔOJ-57. J - ' 

PARÁ GRAFO PRIMERO : O sócio JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, acima 
identificado, declara haver recebido da sócia MARIA EDITE ALVES 
FERNANDES, a importância de R$ 16.000,00( dezesseis Mil Reais), em moeda 
corrente nacional correspondente as cotas de capital cedida e aos direitos a elas 
pertinentes. Declara, também, haver recebido do sócio EDV ALDO ALVES 
FERNANDES, a impmtância de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais) , em moeda 
corrente nacional conespondente as cotas de capital cedida e aos direitos a elas 
pertinentes, que dá aos mesmos, ampla e irrevogável quitação. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO: O sócio JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, retira
se em conseqüência da sociedade a ela e aos seus sócios, dando e deles e dela 
recebendo ampla, geral e inevogável quitação. 

CLÁSULASEGUNDA 

O socro CESAR AUGUSTO DOS REIS, acima identificado, na 
condição de cedente, possuidor 2.000( Duas mil) cotas, no valor unitário R$ 1,00 
(Um real) num total de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), registrado e totalmente 
intemalizado em moeda corrente nacional, cede e transfere todas elas em caracter 
irTevogável e irretratável, ao sócio EDV ALDO ALVES FERNANDES, acima 
identificado . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO : O soc10 CESAR AUGUSTO DOS REIS, acima 
identificado, declara haver recebido do sócio EDV ALDO ALVES FERNANDES, 
a importância de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais) em moeda conente nacional, 
conespondente as cotas de capital cedidas aos dir·eitos a elas pertinentes, dando ao 
mesmo ampla geral e irrevogável quitação. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO: O sócio CESAR AUGUSTO DOS REIS, acrma 
identificado retira-se em conseqüência da sociedade a ela e aos seus sócios dando e 
deles e dela recebendo ampla e geral irrevogável quitação. 

O capital é 
integralizado em moeda conente 
numeradas tipograficamente ~QJJiol~ 

( Um Real), permanece in~/(). · 

c,ooo 

~flf5, ,& "· rn 
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CONTINUAÇÃO DA ALTERACÃO S Cdf.ISOLIDAÇ/!0 DO CONTRATO SOCIAL 
"BAEPENDI TRANSPORTES E TURISMO LTDÃ-ME" COM SEDE SOCIAL EM 
BAEPENDI-MG. CNPJ No 00.377.202/0001-5 7. 

COTISTAS N°COTAS VR. UNIT VR. TOTAL 
Maria Edite Alves Fernandes 24.000 R$1,00 R$ 24.000,00 
Edvaldo Alves Fernandes 16.000 R$1,00 R$ 16.000200 
TOTAL ...................................... 40.000 --------- R$ 40.000,00 

PARÁ GRAFO PRIMERO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. 
PARÁ GRAFO SEGUNDO: A participação de cada cotista na formação do Capital 
é de acordo com as cotas possuídas. 
PARÁ GRAFO TERCEIRO: Não é permitido a nenhum dos sócios transferir suas 
cotas sem a anuência de outro, sendo' que a preferência de aquisição dos mesmos 
será sempre de um dos sócios remanescentes. 

CLÁSULA QUARTA 

A sociedade é representada judicialmente e extrajudicialmente pelos 
sócios: MARIA EDITE ALVES FERNANDES e EDVALDO ALVES 
FERNANDES. Os administradores, quando na representação legal, têm atribuições 
e poderes que a lei. confere aos Administradores da Sociedade Empresária Limitada, 
a frm de garantir o b.om funcionamento da sociedade, podendo para tanto, emitir 
cheques, promissórias, aceitar duplicatas, endossos e assinar qualquer documento 
público ou particular, em conjunto ou isoladamente e que estejam dentro do objetivo 
social. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os sócios Administradores ficam dispensadas de 
prestarem caução. 

PARÁ GRAFO SEGUNDA: Fica expressamente proibido o uso do nome 
empresarial em operações estranhas e de mero favor, tais como: avais, endossos, 
fianças, etc., salvo quando tais atos beneficiarem a própria sociedade. 

CLÁSU\• QUINTA 

Os sócios administrad~0 , EDITE ALVES FERNANDES e 
EDV ALDO ALVES FERNA ec em a titulo de Retirada Pró Labore o 

50,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais) cada 
a le i ação do imposto dE:·e, da em vigor, 

atual. 

r'r\1\ T'T'- T A 0 A r\ T:'T C' A A 
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· y· CONTINUA :ÃO DA ALTERA :ÃO E CONSOLIDA :ÃO DO ·oN V SOCIAL 

lf~ "BAEPENDI TRANSPOR~f!S f TT).Bl_SM~~TJ?~~~E" COM SE E SOCIAL EM 
-11-J BAEPENDI-MG, CNPJ N. {)0.2.27.~02~QQO~ -.. '7.: ~ • 

~ ..:, ..:: ""' ~ ... 

CLÁSULA SEXTA 

Os sócias administradores declaram sob as penas da Lei de que não 
estão impedidas de exercerem a administração da sociedade por Lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. ( At.tigo 
1. O 11, § 1 o, Código Civil 2002). 

CLÁSULA SÉTIMA 

A sede e o foro jurídic0 da sociedade que era na cidade de Baependi
MG, sito à Rua Maestro Emílio do Patrocínio Nogueira, n.0 263 , bairro São 
Cristóvão, CEP 37.443-000, passa a ser à Rua Maestro do Patrocino Nogueira, n. 0 

1.336, bairro São Cristóvão em Baependi-MG. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
"BAEPENDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA- ME " 

CLÁSULA PRIMEIRA 

A sociedade denomina-se " BAEPENDI TRANSPORTES E 
TURISMO L TDA- ME" . Com o nome de fantasia de " BAETUR " . 

CLÁSULA SEGUNDA 

O objetivo da sociedade é o Transpmte Rodoviário de Passageiro 
Municipal, Intermunicipal, Interestadual e o Transporte Turístico de Superficie. 

~ ~ ~ ~~ -==:;;p.. ~~==~ 

(

, A sede e o forb. J~c . (la sociedade é na Rua Maestro Emílio do 
Patrocino Nogueira, n.0 ,{·336~\ru o São Cristóvão em Baependi-MG - CEP 
37.443-000. . 

" r ~'b<i: 
\ j c.,0o 

( v:J~r I 
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CONTINUA CÃO DA ALTERAÇ'ÃO ~ .COJ:J"SOLlD.ACÃD DO C()'}t]ij TO SOCIAL 
"BAEPENDI TRANSPORTES E T0RiSMf) LTDA:-ME," COM SEDE SOCIAL EM 
BAEPENDI-MG, CNPJ No 00.3 77.20210001-57. . -" 

CLÁSULA QUARTA 

O capital é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) já totalmente 
integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 40.000 (Quarenta Mil) cotas 
numeradas tipograficamente de 000.001 a 040.000 no valor unitário de R$ 1,00 
(Um Real), pe1manece inalterado e assim distribuídos entre os sócios: 

COTISTAS N°COTAS VR. UNIT VR. TOTAL 
Maria Edite Alves Fernandes 24.000 R$1,00 R$ 24.000,00 
Edvaldo Alves Fernandes 16.000 R$ 1,00 R$ 16.000200 
TOTAL ...................................... 40.000 --------- R$ 40.000,00 

PARÁ GRAFO PRIMERO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 

~ , ~ social,. 
~~ :2 PARAGRAFO SEGUNDO: A participàção de cada cotista na formação do Capital 
~ ~ é de acordo com as cotas possuídas. 

"'~ ~ 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não é permitido a nenhum dos sócios transferir suas 

· cotas sem a anuência de outro, sendo que a preferência de aquisição dos mesmos 
será sempre de um dos sócios remanescentes. 

CLÁSULA QUINTA 

O inicio de atividade da sociedade se deu em 02/01/1995 e o prazo de 
duração é por tempo indetetminado. 

CLÁSULA SEXTA 

A sociedade não possui filiais, mas poderá abri-las onde e quando lhe 
conVIer. I 

CLÁSU~TIMA 
O termino do exers_l(; ~ ç dá sempre em 31 de dezembro de 

cada ano, quando será levan~ 1 o anual para apuração dos lucros ou 
prejuízos do períodos, os~ rã <listribuídos ou atribuídos aos sócios na 
proporção de suas cotas ~.I(fJ . 

o o 
. \.'l 
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CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO E. CON30LII}AÇJfO DO CO O SOCIAL 
"BAEPENDI TRANSPORTES E :rJRISMODTDA_-ME" COM SEDE SOCIAL EM ·-----. -
BAEPENDI-MG, CNPJ No 00.377.20210001-5 7. 

CLÁSULA OITAVA 

A sociedade é representada judicialmente e extrajudicialmente pelos 
sócios: MARIA EDITE ALVES FERNANDES e EDV ALDO ALVES 
FERNADES. Os administradores, quando na representação legal, têm atribuições e 
poderes que a lei confere aos Administradores da Sociedade Empresária Limitada, a 
fim de garantir o bom funcionamento da sociedade, podendo para tanto, emitir 
cheques, promissórias, aceitar duplicatas, endossos e assinar qualquer documento 
público ou particular, em conjunto ou isoladamente e que estejam dentro do objetivo 
social. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os sócios Administradores ficam dispensadas de 
prestarem caução. 

PARÁ GRAFO SEGUND: Fica expressamente proibido o uso do nome empresarial 
em operações estranhas e de mero favor, tais como: avais, endossos, fianças, etc., 
salvo quando tais atos beneficiarem a própria sociedade. 

CLÁSULA NONA 

Os sócios administradores, MARIA EDITE ALVES FERNANDES e 
EDVALDO ALVES FERNANDES, recebem a titulo de Retirada Pró Labore o 
equivalente ao um retirada mensal de R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais) cada 
um que poderá ser alterado conforme a legislação do imposto de renda em vigor, 
independentemente de alteração contratual. 

CLÁSULA DECIMA 

Os sócias administradores declaram sob as penas da Lei de que não 
estão impedidas de exercerem a administração da sociedade por Lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede ainda que temporru"i~te, o acesso a cru·gos públicos ou cdme 
falimentar, de prevaricaç~~ o, P. e ou \ubomo, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o s·s ~ ceiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as re c sumo, fé pública ou a propdedade. ( Artigo 
1.011, § 1°, Código Civ&~ (i 

~o~ 
c,Oo CONTINUAÇÃO FLS 07 
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CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO C O SOCIAL 
"BAEPENDI TRAl'lSPORTES E TURISMO LTDA-ME" COM SEDE SOCIAL EM 
BAEPENDI-MG, CNPJ N. o Q0.3Tl.2"Ô2!0ÓOJ -57 .. - • 

- . 
CLASULA DECIMA PRIMEIRA 

No caso de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócio 
a Sociedade não se dissolverá. Os sócios remanescentes procederão no prazo de 60 ( 
sessenta ) dias, o levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultado do Exercício da sociedade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os 
valores de mercado, dos bens, direitos e obrigações constantes do Patrimônio da Sociedade, 
à data do evento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores serão pagos ao Sócio retirante, interdito, 
inabilitado ou herdeiros legais do sócio falecido da seguinte forma: 

~- 30% ( Trinta por cento), 30 (trinta) dias após a elaboração do Balanço Patrimonial e os 
.:;_::," outros 70 % ( Setenta por cento) restantes, em 1 O ( Dez ) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 ( trinta ) dias após o pagamento da parcela 
inicial. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As parcelas serão corrigidas pela variação do IGPM ou outro 
indexador que vier a substituí-lo, ocorrido entre a data da apuração dos haveres e a data do 
seu pagamento. 

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA 

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de acordo com Lei n. o 

10.406 de 10/01/2002. 
E, assim por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento 

de consolidação do contrato social em 03 (três) vias de igual forma destinando-se a 
primeira à JUCEMG. · 

Baependi-MG. 01 de Agosto de 2006 

~k ·~ ~ . '-.> ,.,/1\:-À. \\~-.. ~ ~ \ 
CESAR AUGU OOOS REIS 

BENED O L Z DE CAMPOS 
C.I. M- 5 2.924- SSP-MG 

REINALDO SALGADO D 
C.I. M- 1.587.266 - SSP- M 

• 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3 59 6 7 52 

~ DATA: 04/10/2006 PROTOCOLO: 062778374 

#BAE~DI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME# 



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
"BAEPENDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME " 

EDVALDO ALVES FERNANDES, brasileiro, casado em regime de comun -
parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1973, natural de Cruzilia-MG, portador 
da Carteira de Identidade n. 0 M- 7.211.936 expedida pelo DETRAN-MG, e CPF n. o 

694.020.196-34, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, n. o 197, centro, 
Baependi-MG- CEP 37.443-000, MARIA EDITE ALVES FERNANDES, brasileira, 
empresária, nascida em 05/05/1951, natural de Baependi-MG, casada em regime de 
comunhão universal de bens, portadora da Carteira de Identidade n. 0 M- 5. 749.091 
expedida pela SSPIMG e CPF n. o 744.223.836-04, residente e domiciliada na Rua 
Benjamin Constant, n. o 197, centro, Baependi-MG-CEP 37.443-000, únicos sócios da 
Sociedade Empresária Limitada denominada "BAEPENDI TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA-ME ", com sede à Rua Maestro Emílio do Patrocínio Nogueira, n. o 

1.336, bairro São Cristóvão, em Baependi-MG - CEP 37.443-000, devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob n°. 31204536184, em 
0111211994, inscrita no CNPJ sob n. o 00.377.202/0001-57, com inicio de suas 
atividades em 0210111995, funcionado por tempo indeterminado, com a atividade 
economia de ORGANIZAÇÕES DE EXCURÇÕES EM VEICULOS RODOVIA/OS 
PROPRIOS, INTERllfUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOBRE REGIME 
DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL, TRANSPORTE ESCOLAR E O TRANSPORTE TURISTICO 
DE SUPERFIClE, CONFOME PREVISTO NA LEG!SLAÇ40 EA1 VIGOR, 
resolvem de comum acordo proceder a presente Alteração do Contrato Social, e o 
fazem mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA 

O sócio Sr. EDVALDO ALVES FERNANDES, que tinha seu endereço na Rua 
Benjamin Constant, n. o 197, centro, Baependi-MG, CEP 37.443-000, passa a ser 
residente e domiciliado à Rua José Antonio de Almeida, n. o 25, centro, Baependi-MG, 
CEP 37.443-000. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A sócia Sra. MARIA EDITE ALVES FERNANDES, acima identificada, na 
condição de cedente e com a anuência do Sócio Sr. EDVALDO ALVES 
FERNANDES, possuidora de 24.000 (vinte e quatro mil), cotas no valor unitário de 
R$ 1,00 (um real), num valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), registrado e 
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, c e e transfere, 22.000 (vinte e 
duas mil) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 ( al), somando num total de R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais) em caráter ir l e 'rretratável, ao sócio Sr. 
ED V ALDO ALVES FERNANDES, acima_..·_.,." 

~<(~ 
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CONTINUACÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL "BAEPENDI 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME" COM SEDE SOCIAL EM BAEPENDI-MG, 
CNPJ N. o 00.377.202/0001-57. 

(B) A sócia Sra. MARIA EDITE ALVES FERNANDES, acima identificada, na _ _,.,...~ 

condição de cedente e com a anuência do sócio Sr. ED V ALDO ALVES 
FERNANDES, possuidora de 2.000 (duas mil) cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um --.-r 
real), num total de R$ 2. 000,00 (dois mil reais) registrado e totalmente integralizados 
em moeda corrente nacional, cede e transfere todas elas em caráter irrevogável e 
irretratável, a nova sócia ora admitida na sociedade Sra. DENISE MARIA PEREIRA 
DE SOUZA, , brasileira, casada em regime de comunhão de bens, professora, 
residente e domiciliado nesta cidade de Baependi-MG, sito à Rua José Antonio de 
Almeida, n. o 25, centro, Baependi-MG, CEP 37443-000, portadora do CPF sob n. o 

534.499.326-91 e Célula de Identidade RG M-3.170. 755 expedida pela SSP-MG. 

CLAUSULA TERCEIRA 

A sócia Sra. MARIA EDITE ALVES FERNANDES, acima identificada, 
declara haver recebido, neste ato do sócio EDVALDO ALVES FERNANDES, acima 
identificado a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em moeda corrente 
nacional correspondente as cotas de capital cedidas e aos direitos a elas pertinentes, 
dando a mesma, ampla geral e irrevogável quitação. 

(B) A sócio Sra. MARIA EDITE ALVES FERNANDES, acima identificada, declara 
haver recebido, neste ato da sócia Sra. DENTSE MARlA. PEREIRA. DE SOUZA, 
acima identificada a importância de R$ 2. 000,00 (dois mil reais), em moeda corrente 
nacional correspondente as cotas de capital cedidas e aos direitos a elas pertinentes, 
dando a mesma, ampla geral e irrevogável quitação . . 
PARAGRAFO PRIMEIRO: A sócia MARIA EDITE ALVES FERNANDES, retira-se 
em conseqüência da sociedade a ela e aos seus sócios, dando e deles e dela recebendo 
ampla, geral e irrevogável quitação. 

PAJUGRAFO SEGUNDO: A sócia ora admitido na sociedade Sra. DENISE MARIA 
PEREIRA DE SOUZA, declara conhecer perfeitamente em sua integridade o contrato 
social da sociedade empresária e a situação econômica e financeira, nada tendo a 
declara contra ela, comprometendo-se a cumprir as obrigações deste instrumento 

CLAUSULA QUARTA 

O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 
(quarenta mil) cotas no valor unitário de R$ I, 00 ( Um real), totalmente integralizado 
em moeda corrente nacional, neste ato, ficando a~ distribuído entre os sócios: 

COTISTAS ~'v.. UNIT. VR. TOTAL 
EDVALDO ALVES FERNANDES ~~/ $1,00 R$ 38.000,00 

DENISE M PEREIRA DE SOU~~<(~ R$ 1,00 R$ 2.000,00 

- A~:;~ ;,~ ~ \·····-~··~o0 0 40 O r\\------ R$ 40.000,00 

_ 'ff f {y .f/ => " ~ \ ~) _ (\ , Continuação jls 03 
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PAJUGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada soczo é restrita ao valor de 
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
PAJUGRAFO SEGUNDO: A Participação de cada cotista na formação do 
Capital é de acordo com as cotas possuídas. 
PAJUGRAFO TERCEIRO: Não será permitido a nenhum dos sócios transferir suas 
cotas sem a anuência do outro, sendo que a preferência de aquisição das mesmas será 
sempre do sócio remanescente. 

CLAUSULA QUINTA 

A sociedade será representada judicialmente e extrajudicialmente pelo 
sócio administrador Sr. EDVALDO ALVES FERNANDES. O sócio administrador, 
quando na representação legal, têm atribuições e poderes que a lei confere ao 
Administrador da Sociedade Empresária Limitada, a fim de garantir o bom 
funcionamento da sociedade, podendo para tanto, emitir cheques, promissórias, aceitar 
duplicatas, endossos e assinar qualquer dqcumento público ou particular, em conjunto 
ou isoladamente e que estejam dentro do objetivo social. 

PAJUGRAFO PRIMEIRO: A sócia Sra. DENISE MARIA PEREIRA DE SOUZA, não 
participa da administração a sociedade, não recebe retirada mensal, permanecendo 
como cotistas, participando apenas dos lucros e eventuais prejuízos na proporção de 
suas cotas do capital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O sócio Administrador fica dispensado de prestar caução. 

PAJUGRAFO TERCEIRO: Fica expressamente proibido o uso do nome empresarial 
em operações estranhas e de mero favor, tais como: avais, endossos, fianças, etc., salvo 
quando tais atos beneficiarem a própria sociedade. 

· CLAUSULA SEXTA 

O sócio administrador Sr. EDVALDO ALVES FERNANDES, recebe a titulo 
de Retirada Pró Labore, que poderá ser alterado conforme a legislação do imposto de 
renda em vigor, independentemente de alteração contratual. 

CLAUSULA SETIMA 

de 

(\ Co~tinuação jls 04 
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~ 
CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL "BAEPENDI 11- f , 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME" COM SEDE SOCIAL EM BAEPENDf-MG. 1 ~ 
CNPJ N. o 00.377.202/0001-57. 

CLÁUSULA OITAVA 

No caso de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos 
sócios a Sociedade não se dissolverá. Os sócios remanescentes procederão no prazo de 
60 (sessenta) dias, o levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Resultado do Exercício da sociedade. 

PAMGRAFO PRIMEIRO: O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os 
valores de mercado, dos bens, direitos e obrigações constantes do Patrimônio da 
Sociedade, à data do evento. 

PAMGRAFO SEGUNDO: Os valores serão pagos ao Sócio retirante, interdito, 
inabilitado ou herdeiros legais do sócio falecido da seguinte forma: 
30% (Trinta por cento), 30 (trinta) dias após a elaboração do Balanço Patrimonial e 
os outros 70 % (Setenta por cento) restantes, em 1 O (Dez) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira em 30' (trinta) dias após o pagamento da parcela 
inicial. 

PARAGRAFO TERCEIRO: As parcelas serão corrigidas pela variação do IGPM ou 
outro indexador que vier a substituí-lo, ocorrido entre a data da apuração dos haveres 
e a data do seu pagamento. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de acordo com Lei 
n. 0

• 10.406 de 10/ 01/2002. 

E, assim por estarem justos e combinados, assinam o presente 
instrumento de consolidação do contrato social em 03 (três) vias de igual forma 
destinando-se a primeira à JUCEMG. 

Baependi-MG, 14 dejunho de 2012 

, it~ ÍHÃ tj!J-1.!;, ~~;.. 
MARIA EDITE ALVES 'ERNANDES 

~ r;f.J/1/(j ~~/~ 
EDVALDO ALVES FERNANDES 

TESTEMUNHAS: 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comério Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 

· ,Departamento Nacional de Reg istro do Comércio 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NÚME~R~O~D~E~I~D~E~N~TI~F~I C~A~Ç7Ã~O~D~O~R~E~G~IS~T~RcO~D~E~E~M~P~R~E~SA~-N~I~R~E~D~A~S~E~D~E-------------------~i~N~IR~E~D~A~F~IL~IA~L-(~p-re-en-c7h-er-s-or-ne-n~te_s_e-a7to-r-ef~e-re-nt~e-a-fili-al_) ___ _ 

3 11 0 442 4554 I 
NOMÚlÕ- EMPRÊsÃRio (c;mpl;t~~;;;ã-brevi atura;) ______________ -·------ --

WAGNER LUCIO PACHECO 
---··- --· -----------------------
NACIONALIDADE 

BRASILEI RA 
- ----- ----· -------------------------·---····------·-·----~-----------

Sexo REGIME DE BENS (se casado) 
M - X - F --- COMUNHÀO PARCIAL 

-· -·- ~· · ··- - - ~--~-------------------·----- ------------ ----------
FILHO DE (pai) 

NILSON PACHECO 

NASCIDO EM (data de nascimento) IDENTIDADE (número) 

i (mae) 

MAT I LDE DE SOUZA PACHECO 

CPF (número) 

05 /07/1 962 243871272 

Órgão emissor 

SSP 

UF 

i SP I 442 . 396. 026 - 53 

EMANCIPADO POR (fonma de emancipação- somente no caso de menor) 

-----·---------- - --- ---------- . 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua. av, etc.) 

RUA PERNAMBUCO 

!NÚMERO 

: 201 
c-ÕMPLEMENTO _______ ___ _____ sÃiRRô- iDIST-RITO ______ ----·-··----w----·--- ------·--·- lCóDiGoÓoMLJNICIPIO ---

CENTRO ;37 . 447 _000 (Uso da Junta Comercial) 
MuNtcfPiO______ _ ; ________________________ __: _ ____________ -:ü_F ________ _ _ _ 

l~~~~UR!__ ------ ---------- ~~----------- ----
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: 

·r::óõ1~oõõ ATÕ -- -- - õEscRtCÃO oo ATo ·------rcóDIGo Do EvENTo · DESCRIÇÃo Do EVENTo ·--·· ·----··-- -----·--- --- -··· 

00 2 · ALTERAÇM 1021 : ALTERAÇM DE DADOS !EXCETO NOME EM PRESARIAL ) 

'DESCRIÇÃO DO EVENTO ------·------ ' CÓDIGO DO EVENTO- i'OESCRIÇÃO DO EVENTO -------------· --·-

' ___________________ ! ________ _j_ ___________ _________ _ _ 

CPF 4423960265 3 - ME 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

RUA SANTA CATARI NA 

- - --·-------- --------- ------- -------------,-,-NU""' M:-:-E=R-0--- ----

; 23 9 . - _J 

1 
ce~.~PLE~ .. ~~~r!"o 

I 

1 8/URRO i UiSTR:TC · CEf> . CODIGO DO MUNrCIPIO ! 
, 37 . 4 4 7 - OOO : (Uso da Junta Comerciali i 

---------·--------- I CORRElO ELETRON~Õ(E-:-MAI L) __________ _ 
I CENTRO 

·------------------··------ ---
MUNICÍPIO 

MINDURI 

UF 

' MG 

PAÍS 

BRASIL 
------·---·-- --------·-------'--
VALOR DO CAPITAL- R$ ' VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

VI NT E MIL REAIS 20 . 000 , 00 
CÓDIGODE~A~T~IV~ID~A~D~E~D~E~S~C~R~IÇ~Ã~O~D~O~O~B~J~ET~O~-------------
ECONÓMICA . 

(CNAE Fiscal) 

Atividade principal 

521 320 2 

Atividades secundárias 

MERCEARI A 

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CN PJ ' TRANSFER~NC IA DE SEDE DE OÜTRA UF 
NIRE anterior 

01/05/1 988 25 . 185 . 0 67/ 00 01-79 
ÃSS)t>IATURÃ-DA miMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) . . --

' ~f\11_.., b),.),.,~~~ 1-'t>~c-~~{k._2f~-~..J,...-~-=~"--. !:>;:'-'~4(:"-; ~:_~,"-L..=.L~=->L-~-
DATA DÁ A~SINATURA ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 

03 / 01/2'b05 

PARA USO EXCLUSI 
DEFERIDO. M-371 ~02/SSP-WG 
PUBLIQUE-SE E 

\ 
y ACHECO - CPF 44239602653 - ME# 

/;,. ,_,.,....,.,p T.UCIO P 

---------------' 



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
MARIA APARECIDA FERREIRA 32411529600 

Nome do Empresário 
MARIA APARECIDA FERREIRA 

Nome Fantasia 
HORTICULTURA CURSOS E EVENTOS 

Capital Social 
1,00 

N° da Identidade 
M-2.875.481 

Órgão Emissor 
SSP 

Condição de Microempreendedor Individual 

UF Emissor 
MG 

CPF 
324 .115 .296-00 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
21/05/2014 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
0.289. 786/0001-16 31 -8-0490044-8 

Endereço Comercial 

Logradouro CEP 
37447-000 

Bairro 

RUA DURVAL SOUZA FURTADO 
Número 
42 

CENTRO 

Município UF 
MINDURI MG 

Ponto de Referência 
SINDICATO RURAL 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
21/05/2014 
Código da Atividade Principal 
85 .99-6/05 

Descrição da Atividade Principal 
Cursos preparatórios para concursos 

2 
3 
4 

Código da 
Atividade 

Secundária 
85.92-9/99 
47 .24 -5/00 
82 .30-0/01 
85 .99-6/04 

Descrição da Atividade Secundária 

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório- declaração prestada no momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão 
do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e 
ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o 
cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório . 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na co 1 

Data de Emissão: 

21/05/2014 

a Simplificação do Registro e da Legalização 
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C~rtificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
CELSO ALEXANDRE DE ABREU 06017551620 

Nome do Empresário 
CELSO ALEXANDRE DE ABREU 

Nome Fantasia 
ART MUSIC 

Capital Social 
1.000,00 

N° da Identidade 
13365767 

Órgão Emissor 
SSP 

Condição de Microem preendedor Individual 

UF Emissor 
MG 

CPF 
060.175.516-20 

Situação Cadastral Vigente 
/'\ ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
22/05/2014 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
20.302.053/0001-74 31-8-0490919-4 

Endereço Comercial 

CEP 
37447-000 

Bairro 
Vi la Vassalo 

Município UF 
MINDURI MG 

Atividades 

Logradouro 
RUA Rua Nata I 

..--..... Data de Início de Atividades 
22/05/2014 

Número 
82 

Código da Atividade Principa l Descrição da Atividade Principal 
85.92-9/03 Ensino de música 

1 
2 

3 

Código da Atividade 
Secundária 

85.99-6/99 
32.20-5/00 

47.56-3/00 

Descrição da Atividade Secundária 

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório- declaração 
prestada no momento da inscrição: 

Declaro , sob as penas da Le i, que conheço e atendo os requisitos legais exig idos pelo Estado e pela Prefeitura 
do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos san itários , 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo , atividades do~~ys e restrições ao 
uso de espaços públicos. 0 não-atendimento a esses requisitos acarretará o can~~ deste Afvará de 

Licença e Funcionamento Provisório. ~~~V~\..- ~ 

Este Certificado comprova as 1nscnções, alvará, l i cenç~~· tuação d~ ~o emP. 
Microempreendedor Individual. A sua aceitação está con 'ci à ve~"e@ a en i · ae ~tt~:.~~~P~~~~,~~e~_P~e=~~d_o:·~o_v~,r: .• "- -o., _._ <7 _. _. ~-~h·~ ~o -,nnaQrc~~~c 

condição de 
o endereço: 
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ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalida rá este documento. 

Pan: pesqu'r.ar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos 
abaixo no endereço eletrôn ico http://www .receita.fazenda.qov .br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj /consulta.asp 

Número do Recibo: ME69997349 

Número do Identificador: 00006017551620 

Data de Emissão: 
22/05/2014 

I 



Certificado da Condição de Microempreendedor lndivid __ . ____ ___ 

Identificação 

Nome Empresarial 
CARLOS RENATO DO CARMO DE ANDRADE 90565223615 

Nome do Empresário . 
CARLOS RENATO DO CARMO DE ANDRADE 

Nome Fantasia 
GENESIS TREINAMENTO E NUTRICAO 

Capital Social 
3.000,00 

N° da Identidade 
356420401 

ÓrgãQ Emissor 
SSP 

' Condição de Microempreendedor Individual 

UF Emissor 
SP 

CPF 
905.652.236-15 

Situação Cadastra.l Vigente 
ATIVO 

Pata de Início da.Situação Cadastral Vigente 
24/05/2014 . 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
' 20.313.083/0001-86 31-8-0491693-0 

&ldereço Comercial 

CEP 
37447-000 

Bairro 

Logradouro 
RUA PENHA 

Número . 
25 

VILA VASSALO 

Município UF 
MINDURI MG 

~ ~-
oo'!!V ~. 

{v. ~ , Atividades 

Data de Iníçio de Atividades 
24/05/2014 
Código da Atividade Principal 
85.92-9/99 

1 

2 

3 

4 
5 

Código da Atividade 
Secundária 

56.20-1/04 

85.99-6/99 

79.90-2/00 

93.13-1/00 
56.11-2/01 

Q. 
Descrição da Atividade Principal :?-~<Jf 
Ensino de arte e cultura não especificado anteriorme~O 

Descrição da Atividade Secun~i~ 
Fornecimento de alimentos preparados prepondera nteme 
consumo domiciliar 
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 
Atividades de condicionamento físico 
Restaurantes e similares 

Termo de Ciência e Responsabilidade com eeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório- declaração 
prestada no momento da inscrição: ' 

I 

Declaro, sob ·as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura 
do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao 
uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de 
Licença e Funcionamento Provisório. · · 

i 



; . 

http://www.portaldoempreendedor.gf!lv.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios- REDE SIM. 
ATENÇÃO: qtJalquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pes:1uisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos 
aba ixo no endereço eletrônico http://www .receita.fazenda.gov .br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj /consulta.asp 

Número do Recibo: ME70053646 

Número do Identificador: 00090565223615 

' . Data de Em1ssão: 
09/07/2014 



MUNICIPIO DE MINDURI - MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO: 028/2014- CARTA CONVITE: N° 037/2014 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV/A- SOCIAL 
Razão Social : INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES L TOA 
Logradouro: RUA CEL. SERAFIM PEREIRA, 150 Bairro: CENTRO 

Cidade: CRUZÍLIA UF: MG CEP:37445-000 TEL.: 035-3346-2658 
CNPJ : 03.228.849 I 0001 - 05 /Inscrição Estadual: 208.031.004.00 -56 

Email: infolock_info@yahoo.com.br 

ITEM QUANT 

1 40 
2 80 
3 30 
4 20 
5 30 
6 10 
7 10 
8 10 
9 10 
10 25 
11 20 
12 3 
13 10 
14 20 
15 30 
16 10 
17 10 
18 30 
19 15 
20 10 

PLANILHA 01 
MATERIAIS DE LIMPEZA 

UNID DESCRIÇAO V. UNIT V TOTAL 
PCTE PAPEL HIGIENICO BRANCO RL COM 60 MTS R$ - R$ -

COM 8 UN ID CADA 
LTS CERA PARA PISO BRILHO 750 ML R$ - R$ -
UN I DETERGENTE 500 ML R$ - R$ -
UNI ESPONJA PARA LOUÇAS R$ - R$ -
UNI PANO DE CHAO TIPO SACO 60 KG R$ 3,35 R$ 100,50 
UNI RODO DE ALUMINIO 30 CM R$ - R$ -

UNI ESCOVA PARA LAVAR ROUPA R$ 2,60 R$ 26,00 
UN I SABAO EM PO 1 KG R$ - R$ -

UNI SABONETE LIQU IDO 1 L TS R$ - R$ -
UNI SABONETE COMUM R$ - R$ -
UNI DESINFETANTE LIMPEZA GERAL R$ -
UNI LIXEIRA MEDIA R$ 3,20 R$ 9,60 
UNI TOALHA DE ROSTO R$ 4,20 R$ 42 ,00 
UNI AGUA SANITARIA 2 LTS R$ - R$ -

PCTE SACO DE LIXO 50 L TS R$ 1,90 R$ 57,00 
UN I VASSOURA DE PIAÇAVA DURA R$ -
UNI ESCOVA PARA VASO SANITARIO R$ 7,50 R$ 75,00 

PCTE SACO DE LIXO 20 L TS R$ 1,60 R$ 48,00 
PCTE PERFEX R$ - R$ -
UNI TAPETE PARA PORTA R$ 11 ,90 R$ 119,00 

TOTAL GERAL R$ 477,10 

CRUZILIA, 10 DE JULHO DE 2014 

SOCIO ADMINISTRADOR - 039.183.206-93 

•3.228.849/000! .. 
l N F Ol O C K P A fJ b ;., r. 
p R E sE N,. E s L í u K. I. 

Rua Cel . Seraf im Pr rei r?,: 

C ntro Cep37445· : 
\ 
Cru~ll l / 

MARCA 

BOM PANO 

DIELU 

ARQPLAST 

MARCOTEX 

GOOD 

PLASNEW 

EBALIXO 

ARTE TEARES 

.-



/ 

MUNICIPIO DE MINDURI - MG 

PROCESSO LICITA TÓRIO: 028/2014- CARTA CONVITE: N° 037/2014 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV/A- SOCIAL 
Razão Social : INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES L TOA 
Logradouro: RUA CEL. SERAFIM PEREIRA, 150 Bairro: CENTRO 

Cidade: CRUZÍLIA UF: MG CEP:37445-000 TEL.: 035-3346-2658 
CNPJ: 03.228.849 I 0001 - 05 /Inscrição Estadual: 208.031.004.00 -56 

Email: infolock_info@yahoo.com.br 

PLANILHA 03 
MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA 

ITEM QUANT UNI O DESCRIÇAO V. UNIT V TOTAL 
1 50 pcte [papel sulfite- A4- com 500 fls R$ 13,80 R$ 690,00 
2 150 UNI EVA R$ 1 '1 o R$ 165,00 
3 10 uni pincel atomico preto R$ 1,50 R$ 15,00 
4 10 uni pincel atomico vermelho R$ 1,50 R$ 15,00 
5 10 UNI pincel atomico AZUL R$ 1,50 R$ 15,00 
6 300 uni pasta suspensa R$ 2,00 R$ 600,00 
7 4 ex lapis preto com 144 uni R$ 45,00 R$ 180,00 
8 3 ex caneta azul escrita fina CX COM 50 UNID R$ 60,00 R$ 180,00 
9 100 uni CANECA PLASTICA 250ML R$ 1,70 R$ 170,00 
10 20 UNI PRATO DE LOUÇA RASO PADRAO R$ 6,20 R$ 124,00 
11 50 UNI COPO AMERICANO PADRAO R$ 1 '1 o R$ 55,00 
12 20 PCTE PRATO DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIT R$ 9,50 R$ 190,00 
13 20 uni FITA ADESIVA FINA TIPO DUREX R$ 1,60 R$ 32,00 
14 20 UNI FITA ADESIVA GROSSA TIPO DUREX R$ 3,90 R$ 78,00 
15 40 PCTE COPO DESCARTAVEL 300 ML R$ 5,00 R$ 200,00 
16 10 PCTE COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML R$ 2,10 R$ 21,00 

TOTAL GERAL R$ 2.730,00 

CONDIÇÕES DE PAG MENTO: MEDIANTE NOTA FISCAL 
PRAZO DE VALIDADE 

CRUZILIA, 10 DE JULHO DE 2014 

, 

LUCIANO NOGUEIRA MACIEL 
SOCIO ADM INISTRADOR - 039 .183.206-93 

I )3.228.849/000 1 ·• < 

l N FOtO C K P A P E L A . 
PRESENl tS LI u r.- . 

Rua C e I. Se r afim P, r f> : • •· ~; J 

~entro Cep 37 445 •. 

· Cruzll ia r 

MARCA 
REPORT 

VMP 
COMPACTO R 
COMPACTOR 
COMPACTOR 

VMP 
WINER 

COMPACTO R 
PLASDURAN 

CIV 
CIV 

ZANATA 
ADELBRAS 
ADELBRAS 

ZANATA 
ZANATA 
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· ~~ Município de Minduri ~~~ ~ ~: I ~ ' C . nto e Transparência www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br 

~~ ~ resc1me · 

Todos por Minduri 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA Admínístrê!Yão 2013/2016 

CARTA CONVITE N° 028/2014 PROCESSO LICITATORIO No 03712014 

Data da Abertura das Propostas 10/07/2014 às 14:00 horas. 

O procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e su~r;ações 
posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no conhecimentoO'e 
ace;tação da Leg~lação v; gente sobre as lidtações públicas. :1 ~ %._ 

Recursos Orçamentários: Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. ~ ' ~~ 
ElmdQ.Mlaniml!Al d~ ~ Soçjgl - SCFV/A.SOCIAL " - ~v 

Tipo de Produto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Materiais de Lim__i!_eza e Panela ria Dota_ç_ão Orçamenürf~ · 
2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 ; 

Fundo MYais.iRil de A!li@têg Social -SCFV/A.SOCIAL 
Tii!O de Produto: Presta~ilo de Servi~os de Transl!orte de Passa2eiros~Dota~ão Or~amentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 e 

fY.Ddo MuoiciRA!sk AHiftência Soci1l - SCFV/A.SOCIAL 
Tii!O de Produto: Presta~ilo de Servi~os de Cursos de Oficinas ~ Artesanato ~ Exl!ressilo Corl!oral ~ Ginástica e de Aulas 

,....--.-..nstrumentais e Horticultura ~ Dota~ão Or~amentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 
PLANILHA OI 

Materiais de Limpe_Za I Programa SCFVIA. SOCIAL 
Lip J TANTECONVIDADO 

Nome/ Rado Social: tAJ {1 (;,N '- fl- J.A11 t!, o A t.l.J ~ c O 
Endereço: 5q61J~ CAfiCI ílil NR No. : o2.3.§ 
Bairro: CeJ\1-I-W . 

Cep. : ,g1111 Cú:J Ódade: M 1 N .n... RÃ f!. 
CNPJ/CPF: -:;}5 . /~5. 06!/)0 !J ... Fone: ( 3 5 ) :3-Jr:JG ... Jl;51; 
Email da Empresa: WA ti ,v r' IZ.~u r>J €f 'fO "a o. é O M . b--z 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO TOTAL 
UNlTÁRIO 

01 40 Pct Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. 1° Linha 6. 2f: : -c. ou em Qualidade 
02 80 Lts Cera liquida para piso brilho impermeabilizante ( incolor) 750 l.s-u Goo o.J 

ml 1 o Linha em Qualidade ' 
03 30 Und Detergente 500 ml 1 o Linha em Qualidade A.~o 4 e o () 

I .r 04 20 Und Esponja para lavar louças 1° Linha em Qualidade 0 . '-10 2 DJ 
05 30 Und Pano de ~hão tipQ_ saco 60kg 1 o Linha em Qualidade 3 50 I O J- O..J 
06 10 Und Rodo dt\.,alumínio )Ocm de largura r Linha em Qualidade A 2. 1- O 12 } o.J 
07 10 Und Escova para lavar roupa - 1° Linha em Qualidade '2 . 1S"" 2 1 s v 
08 10 Und Sabão em pó ex c/1 kg 1° Linha em Qualidade ' G . ~() G5o0 
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr 1° Linha em Qualidade A2.50 12. s oe 
10 25 Und Sabonete Comum r Linha em Qualidade O.i5 I ~- ·1 l 
11 20 Und Desinfetante limpeza geral2 Ltr 1° Linha em Qualidade 3. ~5 '1:.~ . o..., 
12 03 Und Lixeira média pedal l 0 Linha em Qualidade .A 5. 9 v s ':). -l .:) 
13 10 Und Toalha de rosto tam padrão r Linha em Qualidade "'f. <3 o "':\ '::) ou 
14 20 Und Água Sanitária 2Ltr ml l 0 Linha em Qualidade 3CJO 1 800 
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr - 1 o Linha em Qualidade ) , 2. v J ,_Q () 
16 10 Und Vassoura de piaçava dura 1° Linha em Qualidade 4 f). 9 o 405 o O 
17 10 Und Escova para vaso sanitário r Linha em Qualidade 3 - ~ S" 3 ~,r-\) 
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade J . 2. ~ ?t.c,.,\) 
19 15 Pct Perfex - r Linha em Qualidade sso g z. ~\J 
20 10 Und Tapete tipo porta sala 1° Linha em Qualidade .~ G9J c&~ oJ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA \~ R$ 2- . ct.(,J: 5S 
\ t\t" ~ r 11 " \\ ' - - --



.. . 
/ I) 'rt ,(, . 

·~ Município de Mind~ri ~ 1; 

~ -~ ~ I 
Crescimento e Transparência www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.g~v. ...,~ · ,, 
Todos por Minduri 

~ Administração 2013/2016 PLANILHA 02 -
Gêneros Alimentícios/ Programa SCFV/A. SOCIAL 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 01 5.000 Und Pão francês de sal 50 gr cada 1 o Linha em Qualidade 0~0 ) O O Q o \l 02 200 Kg Açúcar Cristal 1 o Linha em Qualidade ALfQ 25Gov 03 150 Kg Café 1° Linha em Qualidade .A .3. 1 R 2 . f!J 6 ~ o ~ 

04 250 Pct Suco 30g 1 o Linha em Qualidade 0 . 6 o ASoo\J 
05 40 Potes Margarina 500g r Linha em Qualidade & us.:')u{ Y- ~9 I~~ ' .) 06 200 Pct Biscoito de maisena doce c/ 400g cada 1 o Linha em Qualidade 2~$"" S'3ooQ 
07 200 Pct Biscoito maisena salgado c/ 400g cada 1 o Linha em Qualidade 2 ~s S~oov 
08 100 Pct Biscoito Polvilho c/ 400g JO Linha em Qualidade f3-5 v S~ooo 
09 2.000 Und Salgado sortidos p/ festa 1 o Linha em Qualidade 

~ -
10 200 Und Refrigerante tipo guaraná 2 lts 1 o Linha em Qualidade 3o v b ooo~ 
11 40 Kg Presunto 1 o Linha em Qualidade J' 8 o bl2oo 

~ 12 40 Kg Queijo mussarela 1° Linha em Qualidade :2lJ . OU 8 c:) <?o Q 
13 300 Ltr Leite integral 1° Linha em Qualidade z 1() Staov 
14 50 Latas Achocolatado em pó com 500g 1 o Linha em Qualidade s:9a 2'5s oo 
15 30 · Kg Salsicha vermelha para cachorro quente t • Linha em 

4. ~o A28pv Qualidade 
16 100 Latas Extrato de Tomate 340 gr 1° Linha em Qualidade 3. 2...:J -'w o o 

, 17 15 Kg 'Sal refinado r Linha em Qualidade Ao v tS"O \) 
18 50 ... Pct Milho de pipoca 1 o Linha em Qualidade A, '1 S" g l s- ~ 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ J. J. • • S ZD. f () 

PLANILHA ifi1 
Materiais de Consumo de Paf!.elaria 

Programa SCFVIA. SOCIAL 
ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

r---- 01 50 Pct Papel sulfite - A4 c/500 folhas - 1° linha em qualidade J4. so 1 2 s-.D0 
EVA diversas cores - r linha em qualidade ..f . ~..f 0 2 tOo<J 

) 02 ISO Uni -
03 10 Uni Pincel atômico preto - 1° linha em qualidade zsv t 5D 0 
04 lO Uni Pincel atômico vermelho- JO linha em qualidade 2 . 50 2s D u 
05 10 Uni Pincel atômico azul - 1° Linha em Qualidade 2 s v 2 S () J 
06 300 Uni Pastas suspensas para arquivo de aço - r linha em qualida~e - - -
07 04 Cx Lápis preto com 144 uni.- JO linha em qualidade 3G.oõ 144. 00 
08 03 Cx Caneta azul escrita fina com 50 und - 1° linha em qualidade ..; 8 , 15' JJC.. - ~S 
09 100 Uni Caneca de plástico 250 ml - 1 Linha em Qualidade .AoJ f OO 0 U 
10 20 Uni Prato de louça raso padrão - 1° Linha em Qualidade 3~$" 1'1 . 0.J 
11 50 Uni Copo americano padrão - 1° Linha em Qualidade 0 . ~ o 4S o O 
12 20 Pct Prato desca~vel Pct com 50 Uni - 1° Linha em Qualidade 4. 9 _Q_ ~g.cu 
13 20 Uni Fita adesiva fina tipo durex- JO Linha em Qual,idade 1-U 2l( . o o 
14 20 Uni Fita adesiva grossa tipo durex - 1° Linha em Qualidade z~v 5Rov . 
15 40 Pct Copo descartável300ml - l 0 Linha em Qualidade 5.4 v Z.I,.O u 
16 10 Pct Copo descartável para cafezinho padrão JOLinha em -{. lf o /tJ.oJ l_Qualidade 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS j_ r\. I I R$ ) . f)aq . ,( r 

~ - y;rop 'l {/ I 



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

ITEM 

01 

KM 

900Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para 
Transporte de passageiros para outros Municípios em 
estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri - MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 

Preço 
Unitário por 
KMrodado 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAP.ACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV 

PLANILHA 05: 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 
folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço Unit. Preço Total 
por Hora 

R$ 



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

FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA~ 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit Preço Total 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de cursos 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Minduri , com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o 
transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profiSsionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 07J 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de aulas de 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço Unit. Preço Total 
orHora 



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

FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA OS 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 
locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Prazo de Validade da Proposta : f Dias. 

Condições de Pagamento: lf/11;,/,;-
Data da Proposta I O I O#-' I oto/* . 
Email da Empresa: IJJA<rNet:flu~d f) '/f!lúJO.CQm./;ty 
Tel: Empresa: {0~5) ~~ J)fj;lj 

Carimbo e Assinatura do Responsável da Empresa Proponente: ,... 

Preço Unit 
por Hora 

R$ 

wJ~ 
11s.1as.os7l0001· 791 

~ 
eannen Lúcia da Silva 

MERCEARIA BRUNIL 
WAGNER LUCIO PACHECO • ME 

Rua Santa Catarina, no 239 
CENTRO 

1J.7.447·000 • MINDURI • M!J 

Secretária 
Super Brunil 1 - Minduri 

A ano José da Silva 
Gerente Administrativo 
Super Bruni! I - Minduri 

. JIJ/o/JJ 
Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219-~ \!326-1444 

l"r"'n ..,..,. AA"'7 '"'" U õ-...loorõ 1::~•~...1~ ...1~ u;,..,..,. r-or.,õe _ f"t.ID:;:\v~~~n41/nnn1-1n 

Preço Total 



• 

Crescimento e Transparência 

Todos por Minduri 
Administração 2013/2016 

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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
CARTA CONVITE No 028/2014 PROCESSO LICITAT 

Data da Abertura das Propostas 10/07/2014 às 14:00 horas. 
O procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e _ua 

posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no conhe.cjme o 
aceitação da Legislação vigente sobre as licitações públicas. I 

Recursos Orçamentários: Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica?~ 
. ' . . . - SCFV/A.SOCIAL 

2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 ; 
IFuJMig )fupiçjuaf ti AsliatAMa Social -SCFV/A.SOCIAL 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros,Dotacão Orcamentãria : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 e 
. . . SCFV/A.SOCIAL 

TiPO de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , Ginástica e de Aulas 
~strumentais e Horticultura , Dotação Orcamentãria : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 

PLANIUfAIJl 
Materiais de Limoeza I Programa SCFVIA. SOCIAL 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome/RázãoSocial: D/J IJ I/,.0 ,JQI€- FG/I.Iffll/1 /)f- C/JJf!lV 
En~ereço: pa, Géfot-ro UJ4~14j No. : 31.J 
~=:~0~: pt1 (A../ l)u IZ I - /M. f N !)':-!I Cep. : 3-J f~)' c:x;õ 
CNPJ/CPF: Ot ·J 6~-Jl.~/.jt;)OOI- 3j , Fone: ( ) 
Email da Empresa: 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO TOTAL 

01 40 Pct 

02 80 Lts 

03 30 Und 

04 20 Und 

05 30 Und 

06 10 Und 

07 10 Und 

08 10 Und 

09 lO Und 

10 25 Und 

11 20 Und 

12 03 Und 

13 10 Und 

14 20 Und 

15 30 Pct 

16 10 Und 

Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. 1° Linha 
em Qualidade 
Cera liquida para piso brilh.o impermeabilizante ( incolor) 750 
ml JO Linha em Qualidade 
Detergente 500 ml 1 o Linha em Qualidade 

Esponja para lavar louças r Linha em Qualidade 

Pano de chão tipo saco 60kg r Linha em Qualidade 

Rodo de alumínio 30cm de largura r Linha em Qualidade 

Escova para lavar roupa- r Linha em Qualidade 

Sabão em pó ex c/ 1 kg ] 0 Linha em Qualidade 

Sabonete liquido 1 Ltr 1° Linha em Qualidade 

Sabonete Comum r Linha em Qualidade 

Desinfetante limpeza geral2 Ltr 1° Linha em Qualidade 

Lixeira média pedal JO Linha em Qualidade 

Toalha de rosto tam padrão 1° Linha em Qualidade 

Água Sanitária 2Ltr ml r Linha em Qualidade 

Saco de lixo 50 Ltr- 1 o Linha em Qualidade 

Vassoura de piaçava dura JO Linha em Qualidade 

UNITÁRIO 

17 10 Und Escova para vaso sanitário r Linha em Qualidade . . " .\ 
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade 

19 15 Pct Perfex - 1° Linha em Qualidade 

20 10 Und Tapete tipo porta sala JO Linha em Qualidade 

' t, 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA , R$ ' \ \\ 
r ,1\ \ 11 I 



Crescimento e Transparência 

Todos por Minduri 
Administração 2013/2016 

ITEM QUANT. UNID. 

ITEM QUANT. UNID. 

01 50 Pct 

02 150 Uni 
_.6'03 10 Uni 

04 10 Uni 

os 10 Uni 

06 300 Uni 

07 04 Cx 

08 03 Cx 

09 100 Uni 

10 20 Uni 

11 50 Uni 

12 20 Pct 

13 20 Uni 

14 20 Uni 

15 40 Pct 

16 10 Pct 

Município de Mindur·id/ 
www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri. 

PMtfiLHA03 
Materiais de Consumo de Papelaria 

rograma . P SCFV/A SOCIAL 
Especificação 

Papel sulfite - A4 c/ 500 folhas - 1 o linha em qualidade 

EVA diversas cores - 1 o Linha em qualidade 

Pincel atômico preto -1 • linha em qualidade 

Pincel atômico vermelho - 1" linha em qualidade 

Pincel atômico azul- 1° Linha em Qualidade 

Pastas suspensas para arquivo de aço - 1" linha em qualidad.e 

Lápis preto com 144 uni. -1° linha em qualidade 

Caneta azul escrita fina com 50 und - 1 o linha em qualidade 

Caneca de plástico 250 ml - 1 Linha em Qualidade 

Prato de louça raso padrão - 1 o Linha em Qualidade 

Copo americano padrão - 1 o Linha em Qualidade 

Prato descartáyel Pct com 50 Uni - 1° Linha em Qualidade 

Fita adesiva fina tipo durex- I o Linha em Qual~dade 

Fita adesiva grossa tipo durex - 1" Linha em Qualidade 

Copo descartável 300m! - 1" Linha em Qualidade 

Copo descartável para cafezinho padrão - 1 o Linha em 
Qualidade 

PREÇO 
UNITÁRIO 

' 

~ 

PREÇO 
TOTAL 

I 
,5i n VI 
vv,~, v< 

1-JU 

'~ " 
VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS nl !'R$ ~\\\ \W' I 

~~ ~ ~l\ 



ITEM KM 

01 900Km 

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

Prestação de serviços de Empresa Especializada para 
Transporte de passageiros para outros Municípios em 
estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri - MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 

R$ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAP.ACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA OS 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 
folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço Unit. Preço Total 
por Hora 

. 

R$ 



Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri.mg.gov.br. mun1c1p1o@mmdun.mg.gov.br Crescimento e • 

Todos por Mindun 
Admlnlstraçlo:2013/2016 

PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 06 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit Preço Total 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de cursos 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Minduri , com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o 
transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

TEM QUANT UNID 

01 220 Horas 

PLANILHA O~ 
ESPECIFICAÇÃO 

Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de aulas de 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço Unit. Preço Total 
orHora 



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

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

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDJMENW AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONn'VJ:. ~E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV ffll;: \ '? ~~,~ 

I?! ~~ ~: 
PLANILHA O& ~~/~~v) 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unil" v, ~Total 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 
locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

PrazodeValidadedaProposta: ___ Dias. ~ ~ · 
Condições de Pagamento: --~-,-----.,..,..
Data da Proposta lO I Ol I Jl)t/j . 
Email da Empresa:--~----:----::-------------
Tel: Empresa: {(2 M"") ..1346 ~~! 1 
Carimbo e Assinatura do Responsável da Empresa Proponente: 
~ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 33 
- . , . · · · P · . 4 I 



Crescimento e T""'"AD•arlto,..,l .. 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:2013/2016 

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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
CARTA CONVITE No 028/2014 PROCESSO LICITA 

O procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no conhecimento e na 
aceitação da Legislação vigente sobre as licitações públicas. 

Recursos Orçamentários: Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 
f1mdQ Mugiçipal ~ As§i§tênç!g. ~ - SCFV/A.SOCIAL 

Tipo de Produto: Aquisição de Gêneros Alimentícios , Materiais de Limpeza e Papelaria , Dotação Orçamentária : 
2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 ; 

fundo M_yp,j,cipal de t\uittjncia Social r SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros,Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 e 

[undo Municipal de Assistência Social - SCFV/A.SOCIAL 
~ipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , Ginástica e de Aulas 

tnstrumentais e Horticultura , Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 
~PLANILHA 01 

M. t . . d L. I P. SCFVIA SOCIAL a ertalS e 1moeza rograma . 
LICITANTE CONVIDADO 

Nome/ Razão Social: CPIQLQS R~Nf\10 J)O G~f\'10 t)~ f'II\Jl)RPI-1)~ '\OS GS~:.t3(d 5 
Endereço: R,\.) C.. Ç> E N 1·\f-\ No. : .l5 
Bairro: \1\LI\ \!~>tSSt\LO 

Cidade: N\ ,.J n v rr\ - M q Cep.: ·31 4LJ~ -ooo 
CNPJ/CPF: ~o . 3 i 3 . o 8'3 /ooo1- <6 ~ Fone: ( 3 5 ) ~ ~ 3 ~ .. i ·t 9 y 
Email da Empresa: ATO@ 6~1\l'ES\Se,R . CoM 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO TOTAL 
UNITÁRIO 

01 40 Pct Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. 1° Linha --em Qualidade 
02 80 Lts Cera liquida para piso brilho impermeabilizante ( incolor) 750 - -ml 1 o Linha em Qualidade 

""03 30 Und Detergente 500 ml 1 o Linha em Qualidade - -
04 20 Und Esponja para lavar louças 1° Linha em Qualidade -- ---
05 30 Und Pano de chão tipo saco 60kg 1 o Linha em Qualidade - -
06 10 Und Rodo de alumínio 30cm de largura 1° Linha em Qualidade - --
07 10 Und Escova para lavar roupa- r Linha em Qualidade - -
08 10 Und Sabão em pó ex c/ 1 kg 1 o Linha em Qualidade - -
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr 1° Linha em Qualidade - -
10 25 Und Sabonete Comum 1° Linha em Qualidade - -
11 20 Und Desinfetante limpeza geral2 Ltr 1° Linha em Qualidade - -
12 03 Und Lixeira média pedal l 0 Linha em Qualidade - ~ 

13 10 Und Toalha de rosto tam padrão 1 o Linha em Qualidade - --
14 20 Und Agua Sanitária 2Ltr ml l 0 Linha em Qualidade - -
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr- 1 o Linha em Qualidade - -
16 10 Und Vassoura de piaçava dura 1° Linha em Qualidade - -
17 10 Und Escova para vaso sanitário 1 o Linha em Qualidade 1 - -
18 30 Pçt Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade ~f' - -
19 15 Pct Perfex - 1 o Linha em Qualidade ' r~ - -
20 10 Und Tapete tipo porta sala 1 o Linha em Qualidade \n ~ \J' - "ll 

VALOR TOTAL DÃ »D1'1>~Sffil\ Vila Vassalo .. FonP-· (::\5) ::l::l?f\-1?HI - F::~l ( j ~!'\) .1.1 ~~A A ..... " I I - - .. - - - ... - -. · - . 1\ " 1 \ .I W I I 



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

Todos por Mlnduri 
Admlnlstraçlo:2013/2016 

ITEM QUANT. UNID. 

PLANILHA03 
Materiais de Consumo de Papelaria 

rol{ rama . P SCFVIA SOCIAL 
ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 
01 50 Pct Papel sultite - A4 c/ 500 folhas- ] 0 linha em qualidade - ·-

':92 150 Uni EVA diversas cores- ] 0 linha em qualidade - -
03 10 Uni Pincel atômico preto -1° linha em qualidade - -
04 10 Uni Pincel atômico vermelho- r linha em qualidade - ·-
05 10 Uni Pincel atômico azul- 1 o Linha em Qualidade - -
06 300 Uni Pastas suspensas para arquivo de aço - r ljnha em qualidade - -
07 04 Cx Lápis preto com 144 uni.- r linha em qualidade - ·-
08 03 Cx Caneta azul escrita fina com 50 und -1° linha em qualidade ·- -
09 100 Uni Caneca de plástico 250 ml - 1 Linha em Qualidade - -
lO 20 Uni Prato de louça raso padrão -1° Linha em Qualidade - -
11 50 Uni Copo americano padrão -1° Linha em Qualidade - -
12 20 Pct Prato descartável Pct com 50 Uni- r Linha em Qualidade - -
13 20 Uni Fita adesiva fina tipo durex-1° Linha em Qualidade ·- -
14 20 Uni Fita adesiva grossa tipo durex - I o Linha em Qualidade - -
15 40 Pct Copo descartável 300m I - I o Linha em Qualidade - ·-
16 10 Pct Copo descartável para cafezinho padrão- 1 o Linha em -

Qualidade • I 
-

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS ' oOI" R$ -- I 

Ru!_Pe.~ha:.~g ~ Yil~ v_as~al_o ~ F~n~J35) ~326~121~Jv~.}5) _3~26~}~~4 lfl \\~ 



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

PLANILHA 04 
ITEM KM ESPECIFICAÇÃO Preço Preço Total 

Unitário por 
KM rodado 

01 900Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para 
Transporte de passageiros para outros Municípios em 
estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos - --
idosos do Município de Minduri - MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 
viagem. 

~OR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV 

PLANILHA OS 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit. Preço Total 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de cursos 

h de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 
folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e ·- -
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profiSsionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 



Município de Minduri 
Crescimento e 
Todos oor Mlndurl 

Admlnlst'raçlo:201312016 

www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZA CÃO DE CURSOS EM ATEND/lt:~r- ~~ o.--.AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVWENI!f~'E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV I "" 

·.~ ~· 1'- ~ .. 
":) ~~ ~~. PLANILHA06 \ / J 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit'-:!reço~ 
por Hora 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Minduri, com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

"3~ -,90 3.558,00 de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o 

/"'-, transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 1S , 558,00 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 07 
.,.-,EM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de aulas de 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

Preço Unit. Preço Total 
por Hora 

VALORTOTALDASPROPOSTAS .... 1 R$ "\\ .~ 



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 

X 

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVI CO DE C(};.-y,~.r:~CIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV /""'·~:. 71 i'• ~ 

PLANILHA ii8J \-=~ ç~ ~ 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço~ :~otal 

porHo 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - --
em 2014, com o período de 8 horas semanais, 

~-
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 
locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -
Prazo de Validade da Proposta : "3 O Dias. ~N Ç"o(2W\ ~ et)\ 'tAL 

Carimbo e Assinatura 
._,..-. . 



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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
CARTA CONVITE N° 028/2014 PROCESSO LICITA 

Data da Abertura das Propostas 10/07/2014 às 14:00 horas. 

O procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no conhecimento e na 
aceitação da Legislação vigente sobre as licitações públicas. 

Recursos Orçamentários: Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 
fundo M.l!PW.pal de AssistênçiA Social · SCFVIA.SOCIAL 

Tipo de Produto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Papelaria , Dotação Orçamentária : 
2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 ; 

[uncj.o Municipa!J!g Assistêqçia, S;.ocil! · SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros,Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 e 

furuiQ}Jynj,cipal de Assistêruá ~htl · SCFV/A.SOCIAL 
~ipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , Ginástica e de Aulas 

instrumentais e Horticultura , Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 
~PLANILHA 01 

M t . . d L. I P. SCFVIA SOCIAL a enalS e 1moeza rograma . 

Nome/ Razão Social: (JIJ/.Jo 
LICIT~~ CONVID~ 

/ÍÚ7X.I/tJdtb€ d8 ~5/v f)6o I 6'/~ ~ 
Endereço: 1J.r..Jt9 /f/'JrJ~ /_ No. : BZ 
Bairro: i/lt~ VJ:JS'Sn/.,;; 

Cep.: 39q1'; - COO Cidade: ~~~~~ · 
CNPJ/ CPF: to gt::JZ &5~/t::)QOI-?1' Fone: ( 35 ) qe?:;-ct<t~rr 

Email da Empresa: u/so, ;U.eú::u~.,'/.J~éfkm·{ . Co..n 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO TOTAL 
UNITÁRIO 

01 40 Pct Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. 1 o Linha 
em Qualidade - -

02 80 Lts Cera liquida para piso brilho impermeabilizante ( incolor) 750 
mi l o Linha em Qualidade - -

03 30 Und Detergente 500 mi l o Linha em Qualidade - -
04 20 Und Esponja para lavar louças 1° Linha em Qualidade - -
05 30 Und Pano de chão tipo saco 60kg 1° Linha em Qualidade ..... -
06 10 Und Rodo de alumínio 30cm de largura r Linha em Qualidade - ~ 

07 10 Und Escova para lavar roupa - 1 o Linha em Qualidade - -
08 10 Und Sabão em pó ex c/ 1 kg 1 o Linha em Qualidade - -
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr 1° Linha em Qualidade - -
10 25 Und Sabonete Comum 1° Linha em Qualidade - -
11 20 Und Desinfetante limpeza geral2 Ltr 1° Linha em Qualidade - -
12 03 Und Lixeira média pedal 1 o Linha em Qualidade - -
13 10 Und Toalha de rosto tam padrão 1° Linha em Qualidade - -
14 20 Und Agua Sanitária 2Ltr ml 1 o Linha em Qualidade - -
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr- 1 o Linha em Qualidade - -
16 10 Und Vassoura de piaçava dura r Linha em Qualidade - ......... 

17 10 Und Escova para vaso sanitário 1 o Linha em Qualidade - -
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade - -
19 15 Pct Perfex - 1 o Linha em Qualidade - -
20 10 Und Tapete tipo porta sala 1 o Linha em Qualidade - I 

,_ 
!\. ~ 

VALOR TOTAL D~Jr~~l!4 - Vil::a ""'c.c."''" . l=nn"' · t':\'\\ ':\':\?R.1?10 l=::av· t':\"'"' 'l~ ~AA.d.. •~ 1\ {\\\ ~1 
- . - - ----. ·- -- . - . ·- __ \ . fLV_ 11 ' \ \.\\\ \\M \ 



Crescimento e • "' ,a,.-• w• '"''• 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

PLANILHA 02 

ITEM QUANT. UNID. 
Gêneros Alimentícios/ Programa SCFVIA. SOCIAL 

Especificação 

01 5.000 Und Pão francês de sal 50 gr cada 1 o Linha em Qualidade 
02 200 Kg Açúcar Cristal 1 o Linha em Qualidade 

03 150 Kg Café 1 o Linha em Qualidade 

04 250 Pct Suco 30g 1 o Linha em Qualidade 

05 40 Potes Margarina 500g 1° Linha em Qualidade 

06 200 Pct Biscoito de maisena doce c/ 400g cada 1° Linha em Qualidade 
07 200 Pct Biscoito maisena salgado c/ 400g cada 1 o Linha em Qualidade 

08 100 Pct Biscoito Polvilho c/ 400g 1 o Linha em Qualidade 

09 2.000 Und Salgado sortidos p/ festa 1 o Linha em Qualidade 

10 200 Und Refrigerante tipo guaraná 2 lts 1 o Linha em Qualidade 
I / ' 11 40 Kg Presunto 1° Linha em Qualidade 

12 40 Kg Queijo mussarela 1 o Linha em Qualidade 

13 300 Ltr Leite integral 1 o Linha em Qualidade 
14 50 Latas Achocolatado em pó com 500g 1 o Linha em Qualidade 

15 30 Kg Salsicha vermelha para cachorro quente 1" Linha em 
Qualidade 

16 100 Latas Extrato de Tomate 340 gr r Linha em Qualidade 
17 15 Kg Sal refinado 1 o Linha em Qualidade 

18 50 Pct Milho de pipoca 1 o Linha em Qualidade 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

PLANILHA03 
Materiais de Consumo de Pa11.elaria 

Programa SCFVIA. SOCIAL 
ITEM QUANT. UNID. Especificação 

r" 01 50 Pct Papel sulfite - A4 c/ 500 folhas- r linha em qualidade 

02 150 Uni EVA diversas cores- r linha em qualidade 

03 10 Uni Pincel atômico preto- 1" linha em qualidade 

04 10 Uni Pincel atômico vermelho- 1° linha em qualidade 

05 10 Uni Pincel atômico azul- 1 o Linha em Qualidade 

06 300 Uni Pastas suspensas para arquivo de aço - 1 o linha em qualidade 

07 04 Cx Lápis preto com 144 uni.- r linha em qualidade 

08 03 Cx Caneta azul escrita fina com 50 und- r linha em qualidade 

09 100 Uni Caneca de plástico 250 ml - 1 Linha em Qualidade 

10 20 Uni Prato de louça raso padrão- r Linha em Qualidade 

11 50 Uni Copo americano padrão - 1 o Linha em Qualidade 

12 20 Pct Prato descartável Pct com 50 Uni -1° Linha em Qualidade 

13 20 Uni Fita adesiva fina tipo durex- 1 o Linha em Qualidade 

14 20 Uni Fita adesiva grossa tipo durex- r Linha em Qualidade 

15 40 Pct Copo descartável 300ml- 1° Linha em Qualidade 

16 10 Pct Copo descartável para cafezinho padrão- r Linha em 
Qualidade 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

PREÇO 
UNITÁRIO 

-
-
-
-
-..... 
-
----
-
-
-

-
-
-
-

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
--
-
-

R$ 

... Ru_? P.e.nha:-~9: :'il~ ~as~a~o ~ .F~n~:J35) ~326~121_?. ~_F~x_:J~S) .3~~?~~~~4 trf! 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

PREÇO 
TOTAL 

--
-
--
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
~ 



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

LAZER/CULTURAL COM IDOSOS DO MUNICIPIO DE MINDURI- MG UTILL 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULO- SCFV 

PLANILHA 04 
ITEM KM ESPECIFICAÇÃO 

01 900 Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para 
Transporte de passageiros para outros Municípios em 
estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri- MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 
via em. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço 
Unitário por 
KMrodado 

R$ 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA O~ 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit. Preço Total 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de cursos 
de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 
folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo - -
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax.:J~5) .3~~6~_11_41{ 
~..-"" "' .......... "'-- . .. . . - . . ' ... .. - . - · ·- . 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br Crescimento e ·,.ntiDal"ên~:h• 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATEND~O 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE COlliFJVENCiJlA. 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

~ .":: f\S ~· - ~~ 
PLANILHA O~ \ ~.. 1 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit"- ..._Preço.JP("al 
por Hora -

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Minduri, com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o - -
transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profiSsionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCJA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 07 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit. Preço Total 

orHora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de aulas de 2 ~Do 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri, com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo · Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326·1~']-t 
l"'r"""'r"'\ ,...., A .. _, """ •• ! .- - · -- • - • • I • •• - • -a •- o ..,_ -- • - 4- • •--- ·• • -



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

Todos oor Minduri 
Admlnlstraçlo :2013/2016 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZA ~O DE CURSOS EM ATENDI 

FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV 

PLANILHA O 
ITEM QUANT UNJO ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 
locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profiSsionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os artici antes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

P d Valid d d Pr Dl·as. ~,.,.~fY::?L1 Ã-"c <-~t'//9{ razo e a e a oposta : _ __ "'"',_ "" 

Condições de Pagamento: C<;wfótl.Mt; .G Cl Jl'l{. 
Data da Proposta /() I o 1 I Z. o /q . 
Email da Empresa: fk1t.ro . AtP0 dc·a @t;.v~~1 C. t!~ 
Tel: Empresa: (55) 1€ 11- '!991 

Carimbo e Assinatura do Responsável da Empresa Proponente: 
~ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-14~ 
,...,-n "~.-A..,.""" ••:- -' . --· .- •- • • .. . . - • - .. ·- • · - - - · - .. \._ _ _. · -



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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
CARTA CONVITE N° 028/2014 PROCESSO LICITATORIO No 

Data da Abertura das Propostas 10/07/2014 às 14:00 horas. 
O procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no conhecimento e na 
aceitação da Legislação vigente sobre as licitações públicas. 

Recursos Orçamentários: Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 
fundo Municipal ik Altistênçia Social - SCFV/A.SOCIAL 

Tipo de Produto: Aquisição de Gêneros Alimentícios , Materiais de Limpeza e Papelaria , Dotação Orçamentária : 
2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 ; 

do e is - SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros,Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 e 

Fund,Q Municipal de Aisisf,ência Social - SCFV/A.SOCIAL .,.--..,., 
' Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , Ginástica e de Aulas 

Instrumentais e Horticultura , Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 
PLANILHAOJ 

Mi t . . d L. I P SCFVIA SOCIAL a ena1s e 1mpeza rograma . 
LICITANTE CONVIDADO 

Nome/~ Social: \1\0..'U.o.. ~~~ tfe't'\e\Vc,. I 
Endereço: ~~u-{\JcL 60Lo()o. ":fu"<-kclo 'ltl- No. : t../~ 
Bairro: ~" 

Cep.: 3{ 44 "f DOO t., _ Cidade: ' \~u<G. \1~ / ~./-1~&~600 
CNPJ/CPF: ~0~8<1 1 &6 ObOJ -J 6 · 3§. Fone: ( 035) -83 {2,6 J O 4 
Email da Empresa: ).:)\V"ta '()õ\~ ~ ~OJ.\.o. com-~ .. 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO TOTAL 
UNITÁRIO 

01 40 Pct Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. 1° Linha - .... 
em Qualidade 

02 80 Lts Cera liquida para piso brilho impermeabilizante (incolor) 750 - -
mi l o Linha em Qualidade 

03 30 Und Detergente 500 ml l 0 Linha em Qualidade -
04 20 Und Esponja para lavar louças r Linha em Qualidade -- ~ 

05 30 Und Pano de chão tipo saco 60kg 1 o Linha em Qualidade -- -
06 10 Und Rodo de alumínio 30cm de largura 1° Linha em Qualidade 

07 10 Und Escova para lavar roupa - 1° Linha em Qualidade - -
08 10 Und Sabão em pó ex c/ t kg 1 o Linha em Qualidade -
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr r Linha em Qualidade ~ -
10 25 Und Sabonete Comum 1 o Linha em Qualidade - -
11 20 Und Desinfetante limpeza geral 2 Ltr JO Linha em Qualidade - -
12 03 Und Lixeira média pedal 1 o Linha em Qualidade '- -
13 10 Und Toalha de rosto tam padrão 1 o Linha em Qualidade - -
14 20 Und Agua Sanitária 2Ltr rol JO Linha em Qualidade - -
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr - 1° Linha em Qualidade - ~ 

16 10 Und Vassoura de piaçava du~a 1° Linha em Qualidade - -
17 10 Und Escova para vaso sanitário 1 o Linha em Qualidade 

_l - -
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade . JJ" - -
19 15 Pct Perfex - 1 o Linha em Qualidade ~ ~ -
20 10 Und Tapete tipo porta sala 1 o Linha em Qualidade '\: ~ - ~"~ 

vALOR TOTAL DÃ.. D"Q{)Pfi~'i(',.\ Vil~ \I. - F'nnp· {~fi\ ~~?fl-1?1!=1- F':tY.· h i\~~ ~~A.d.:l 'I \"'\\\\"V 
" A..., nnn . .. -· - . ... - ·-· ·- . .">J - - . - .. - ' \ ,..,. \ 1." 

fyo 

i\ 



r 

Município de Minduri 
Crescimento e TransDal'êlncla 
Todos por Minduri 

www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br 

Admlnlstraçlo:2013/2016 

ITEM QUANT. UNID. 

ITEM QUANT. UNID. 

01 50 Pct 

02 150 Uni 

03 10 Uni 

04 10 Uni 

05 10 Uni 

PLANILHAOJ 
Materiais de Consumo de Papelaria 

rograma . P SCFVIA SOCIAL 
Especificação 

Papel sulfite - A4 c/ 500 folhas- r linha em qualidade 

EVA diversas cores -1° linha em qualidade 

Pincel atômico preto -1° linha em qualidade 

Pincel atômico vermelho- r linha em qualidade 
Pincel atômico azul - 1 o Linha em Qualidade 

PREÇO 
UNITÁRIO 

-
- -
~ 

-

-
06 300 Uni Pastas suspensas para arquivo de aço - 1° linha em qualidade -
07 04 Cx Lápis preto com 144 uni. -1° linha em qualidade -

08 03 Cx Caneta azul escrita fina com 50 und -1° linha em qualidade -
09 100 Uni Caneca de plástico 250 ml- 1 Linha em Qualidade -
10 20 Uni Prato de louça raso padrão- 1 o Linha em Qualidade -
11 50 Uni Copo americano padrão - 1 o Linha em Qualidade -
12 20 Pct Prato descartável Pct com 50 Uni- r Linha em Qualidade -
13 20 Uni Fita adesiva fina tipo durex-1° Linha em Qualidade -
14 20 Uni Fita adesiva grossa tipo durex- r Linha em Qualidade -
15 40 Pct Copo descartável 300m I - 1 o Linha em Qualidade -
16 10 Pct Copo descartável para cafezinho padrão - 1 o Linha em 

Qualidade I 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS ,,i.) R$ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (3 ~~6-1444 

PREÇO 
TOTAL 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

~= ~(' 
~ 

Kl~ A I \ 



Município de Minduri 
Crescimento e 
Todos por Mlnduri 

Admlnlsfraçlo:2013/2016 

www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br 

PLANILHA O~ 
ITEM KM ESPECIFICAÇÃO Preço 

Unitário por 
KM rodado 

01 900Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para 
Transporte de passageiros para outros Municípios em 
estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri - MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 
viagem. 

~ALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -

Preço Total 

-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV 

PLANILHA 05 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 
folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço Unit. Preço Total 
orHora 

R$ 



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZA :ÃO DE CURSOS EM ATEND 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 06 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Minduri , com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o 
transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profiSsionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os artici antes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 07 
.TEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de aulas de 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS · 

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

Preço Unit. Preço Total 
orHora 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br Crescimento e Tf'Siri&Darllnt>l .. 

Todos por Mindurl 
Admlnlatraçlo:201312016 

PLANILHA 08 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 
locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profiSsionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os artici antes do curso mencionado. 

~Í.3 c 00 5· 060.00 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 5o 06ú .t)Q 

Prazo de Validade da Proposta: Dias. Qp'r\.~'< ~ 6~toL 
Condições de Pagamento: ~'\ '(\{\.1_ O G A.i-\-o L 
Data da Proposta j O I (L1 I @ / 4 . 
Email da Empresa: ~ :(\J. m W\& e \.\(>,U-o -~ .,!a-\, 
Tel: Empresa: Oc s . ~ô06 .:l4o4 

Carimbo e Assinatura do Responsável da Empresa Proponente: 
~ 
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Município de Minduri 
Crescimento e Transparência www.minduri.mg .gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri , 
Administra ão 201312o1s FORMULARIO DE PROPOSTA 

CARTA CONVITE N° 028/2014 PROCESSO LICITAT 

Data da Abertura das Propostas 10/07/2014 às 14:00 horas. 
O procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei Federal no 8.666/93 e sua .!teta. ões 

posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no co ~illdtt~o 
aceitação da Legislação vigente sobre as licitações públicas. '2J·J 

Ti o de Produto: A 

-

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , Ginástica e de Aulas 
~1'Strumentais e Horticultura , Dotação Orçamentãria : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 < 

PLANILHA fJll 
Materiais de Limpeza I Programa SCFVIA. SOCIAL 

,. . LICITANTE CONVIDADO 
Nome/ Razão Social: 4\CA~ I A A e t. /.IOA. - M f 
Endereço: ~· . MAJOrt. GA.õltJé(; ~H-A ~ t\Yi}'L.qo~ 
Bairro: Ck:A/fiJ-0 . 
Cidade: J.A. i JJ 0\J 11-i J. 
CNPJ/CPF: " A!J.3G5. 8"f.Lt0001-'81 

cep. : 3 ~44 "} -ooo 
Fone: ( 3S" ) 8 t -4151- 3S 

Email da Empresa: €.06J'.t~-o e l1o'li\'IA-1l..... CoV\ 

ITEM QUANT. UNID. Especificação 

01 40 

02 80 

Pct Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. 1° Linha 
em Qualidade 

Lts Cera liquida para piso brilho impermeabilizante (incolor) 750 
ml l 0 Linha em Qualidade 

03 30 Und Detergente 500 ml l 0 Linha em Qualidade 

PREÇO PREÇO TOTAL 
UNITÁRIO 

- -
-
- -
- -- -~~·4~+--=2~0--+-=U~n~d~E~s~p_o_n~ja~p~a~r_a_la~v_a_r_lo_u~ç~a~s~l~0~L~in~h_a~e_m~Q~u~a_li~da~d~e~--------~--------~-----------j 

05 30 Und Pano de chão tipo saco 60kg r Linha em Qualidade 

06. 10 Und Rodo de alumínio 30cm de largura 1° Linha em Qualidade - -
07 10 Und Escova para lavar roupa - r Linha em Qualidade - -
08 10 Und Sabão em pó ex c/ 1 kg r Linha em Qualidade - -
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr r Linha em Qualidade - . -10 25 Und Sabonete Comum 1° Linha em Qualidade - ._ 
11 20 Und Desinfetante limpeza geral2 Ltr 1° Linha em Qualidade - -
12 03 Und Lixeira média pedal l 0 Linha em Qualidade - -
13 10 Und Toalha de rosto tam padrão 1° Linha em Qualidade - -
14 20 Und Água Sanitária 2Ltr ml r Linha em Qualidade - -
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr - 1 o Linha em Qualidade - -- ' 
16 . 10 Und Vassoura de piaçava dura 1° Linha em Qualidade - --
17 10 Und Escova para vaso sanitário 1° Linha em Qualidade - ...... 
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr r Linha em Qualidade .__ -19 15 Pct Perfex - 1° Linha em Qualidade - -
20 10 Und Tapete tipo porta sala r Linha em Qualidade - -

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ i - íJ 1\ 
' 

~v I/ r-1\\ \ ~v 



Município de Minduri ·· ~a'cte 
Crescimento e "Transparência www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov. 
Todos por Minduri 
Administração 2013/2016 

ITEM QUANT. UNID. 

PMNILHAOJ 
Materiais de Consumo de Papelaria 

Programa SCFVIA. SOCIAL 
ITEM QUANT. UNID. Especificação 

01 50 Pct Papel sulfite - A4 c/500 folhas - 1° linha em qualidade 

02 150 Uni EVA diversas cores - 1° linha em qualidade 

03 10 Uni Pincel atômico preto - 1° linha em qualidade 

04 10 Uni Pincel atômico vermelho - r linha em qualidade 

05 lO Uni Pincel atômico azul - r Unha em Qualidade 

06 300 Uni Pastas suspensas para arquivo de aço - 1° linha em qualidade 

07 04 Cx Lápis preto com 144 uni. - r linha em qualidade 

08 03 Cx Caneta azul escrita fina com 50 und - 1° linha em qualidade 

09 100 Uni Caneca de plástico 250 ml-1 Linha em Qualidade 

10 20 Uni Prato de louça raso padrão - lo Linha em Qualidade 

11 50 Uni Copo americano padrão - r Linha em Qualidade 

12 20 Pct Prato descart!ivel Pct com 50 Uni - r Linha em Qualidade 

13 20 Uni Fita adesiva fina tipo durex- r Linha em Qua!idade 

14 20 Uni Fita adesiva grossa tipo durex - 1° Linha em Qualidade 

15 40 Pct Copo descartável300ml-l 0 Linha em Qualidade 

16 10 Pct Copo descartável para cafezinho padrão -1 o Linha em 
Qualidade 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS fi~ 1 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

-
' -

-
--

-

PREÇO 
TOTAL 

-

--



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

ITEM 

01 

KM Preço 

900 Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para 
Transporte de passageiros para outros Municípios em 
estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri - MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 

Unitário por 
KM rodado 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAP.ACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVJvtNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANIIJIA 05 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit. Preço Total 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de cursos 
de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 

~ folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e - -
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo ' 

que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -



Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri.mg.gov.br- mun•c•p•o@mandun.mg.gov.br Crescimento e 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENP~n 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONViVÊNCIA"'À 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

~~ 
PLANILHA 06 ~~~~~ j 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Unit'-~reço J)>ál 
por Hora -

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos R$50;00 RibJJ ooo 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Minduri , com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o 
transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ ..:1 j . Ü (X) 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA 07 
,--ll'EM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de aulas de 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço U nit. Preço Total 
or Hora 

-

R$ 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
,..,...,... ,...., A A.., n~n u ; ,.,.l,.~i Cet'!>l'ln l'lt:> l'u1in~~ r,Ar~i~- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Crescimento e 

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

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO_ DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇAO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE COWI161JJY.filA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV /'"' -~~1 , · t:t~, 

PLANILHA_M 
.- ~ ~--1 ... 

~ J 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço~;:t.. ~tal 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - -em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 
locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -
Prazo de Validade da Proposta : =f- Dias. 

' ~ Condições de Pagamen : Ol 
Data da Proposta ~O I h 4 q . 
Email da Empresa: €DGA-~- o@r Ho'l111A1L . tívM 
Tel: Empresa: (35) 6 '?-41 · 51-36 

Carimbo e Assinatura do Responsável da Empresa Proponente: 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- : (35) 3326-1444 
_ __ _ _ # · - -~- .. ... .. _ , • • ·· ~- - - "- -- =- "' ... n • · ,..-, nt:A n.A-t/nnn-1 -1n I 



·-

)~ Município de Minduri ~=a,·~ . : Crescimento 'Transparência www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA Administração 2013/2016 

CARTA CONVITE No 028/2014 I PROCESSO LICITATÓRIO No 037/2014 

Data da Abertura das Propostas 10/07/2014 às 14:00 horas. 

O procedimento licitatório obedecem às detenninações contidas na Lei Fedem! n' 8.666/93 :~a~ 
posteriores e às condições e cláusulas desta Carta Convite, sendo certo que a adesão de V. As., implica no conhecimentoeo . 
aceitação da Legislação vigente sobre as licitações p•blicas. . ~" ; \ 

l--' r 
Recursos Orçamentários: Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica.- ~; 

ifund2 Mug]!,;iaJ slt Aniatênçia Sos:ial -SCFV/A.SOCIAL 
• Til!2 de Produto: Aguisi~ão de Gêneros Alimentícios 2 Materiais de Liml!eza e Pal!elaria 

2 
Dota~ão Or~amentári 

2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 ; 
fJQMio M,.uniciRI} sk Auiltia..cia ~~l- SCFV/A.SOCIAL 

Tii!O de Produto: Presta~ão de Servi~os de Trans(!orte de Passaa;eiros20ota~ão Or~amentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 e 
FundnU, .. 

-~ dP. .& 
.:-;;: 

.. Sncial · SCFV/A.SOCIAL 
Tii!O de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas 2 Artesanato 2 Exl!ressão Corl!oral 

2 
Ginástica e de Aulas 

~nstrumentais e Horticultura 2 Dota~ão Or~amentãria : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 

l!LANILHA f.J 
Materiais de Limoeza I Programa SCFV/A. SOCIAL 

~ LICITANTE CONVIDADO 
Nome/Razão Social: 3 AE:."l'E.V;:J> ·, ~A~S?~c E:.r~i SM-o A 
Endereço: ~VA ~~17.-0 tl-..i i i...,) O '"PA-r . . . • : ~3 3~ 
Bairro· SÃ.o · - · F!OC/ /VIIO fv'Ob Ut;;..if!-A • C"et.STOVPro ' 

Cep.: Cidade: ::BA-e-::p C2...,...,Y i 
CNPJ/ CPF: 003 '1 '1 ZOZoooj -S'7 . . Fone: ( ) 
Email da Empresa: ~1Sl4t,. ~ . ~ 

ITEM QUANT. UNID. Especificação PREÇO PREÇO TOTAL 
UNITÁRIO 

01 40 Pct Papel Higiênico branco rolo c/ 60 mts e c/ 8 und cada. r Linha 
em Qualidade - -

02 80 Lts Cera liquida para piso brilbo impermeabilizante ( incolor) 750 
mi l o Linha em Qualidade - ~ 

03 30 Und Detergente 500 ml l 0 Linha em Qualidade - -
Ir- 04 20 Und Esponja para lavar louças r Linha em Qualidade .- -

05 30 Und Pano de chão tipo saco 60kg r Linha em Qualidade - -06 10 Und Rodo de alumínio 30cm de largura r Linha em Qualidade -
07 10 Und Escova para lavar roupa - 1° Linha em Qualidade -
08 10 Und Sabão em pó ex c/1 kg 1° Linha em Qualidade -
09 10 Und Sabonete liquido 1 Ltr 1° Linha em Qualidade r-

10 25 Und Sabonete Comum r Linha em Qualidade - -
11 20 Und Desinfetante limpeza geral2 Ltr 1° Linha em Qualidade - --
12 03 Und Lixeira média pedal r Linha em Qualidade --
13 10 Und Toalha de rosto tam padrão 1 o Linha em Qualidade -
14 20 Und Agua Sanitária 2Ltr mi l o Linha em Qualidade -
15 30 Pct Saco de lixo 50 Ltr - 1° Linha em Qualidade - --
16 10 Und Vassoura de piaçava dura 1° Linha em Qualidade - -

lO Und Escova para vaso sanitário r Linha em Qualidade ~ -17 . 
18 30 Pct Saco de lixo 20 ltr 1 o Linha em Qualidade -
19 15 Pct Perfex - 1 o Linha em Qualidade - -
20 10 Und Tapete tipo porta sala I o Linha em Qualidade ...- I 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ • .(v - ~ v i 
\r~ \ ("'\\\..\)~ /\ 



Município de Mind~_ .ri ~a' 
Crescimento e 'transparência 

Todos por Minduri 
Administração 2013/2016 

ITEM QUANT. UNID. 

ITEM QUANT. UNID. 

01 50 Pct 

02 150 Uni 

03 10 Uni 

04 10 Uni 

os· 10 Uni 

06 300 Uni 

07 04 Cx 

08 03 Cx 

09 100 Uni 

lO 20 Uni 

11 50 Uni 

12 20 Pct 

13 20 Uni 

14 20 Uni 

15 40 Pct 

www.minduri.mg .gov.br - municipio@minduri.mg.gov. 

PLANILHAOJ 
Materiais de Consumo de Pal!,elaria 

Pro rama SCFVIA. SOCIAL 
Especificação 

Papel sulfite - A4 c/ 500 folhas - 1 o linha em qualidade 

EVA diversas cores- l 0 linha em qualidade 
Pincel atômico preto - 1 o linha em qualidade 

Pincel atômico vermelho -1° linha em qualidade 

Pincel atômico azul- r Linha em Qualidade 
Pastas suspensas para arquivo de aço - 1 o linha em qualidad~ 

Lápis preto com 144 uni. - 1° linha em qualidade 
Caneta azul escrita fina com 50 und - lo linha em qualidade 

Caneca de plástico 250 ml - 1 Linha em Qualidade 
Prato de louça raso padrão- 1 o Linha em Qualidade 

Copo americano padrão - 1° Linha em Qualidade 

Prato descartáyel Pct com 50 Uni -1° Linha em Qualidade 
Fita adesiva fina tipo durex- 1 o Linha em Quali~ade 

Fita adesiva grossa tipo durex -1° Linha em Qualidade 

Copo descartável 300m I- 1 o Linha em Qualidade 

16 10 Pct Copo descartável para cafezinho padrão - 1° Linha em 
ualidade 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 



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

Todos or Mindurr 

ITEM KM 

01 900Km Prestação de serviços de Empresa Especializada para ..::? c-.0 
T 

..;;J.# .;;; • 
ransporte de passageiros para outros Municípios em 

estrada de asfalto para proporcionar lazer e cultura aos 
idosos do Município de Minduri - MG sendo que o veículo 
tenha no mínimo de 40 lugares para passageiros por 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
/)EPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVIÇO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHA OS 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de cursos 
de artesanato em biscuit, reciclagem e sementes e 
folhas secas, na capacitação de famílias( crianças, 
adolescentes e idosos) do Município de Minduri , 
com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

Preço Unit. Preço Total 
orHora 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 



Creacimet'lto e 

Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri.mg.gov.br • munscspso@mmdun.mg.gov.br 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CQ~CM E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV ~ ~j ~f, PLANILHA õ6 

1-; -
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço f~--p--;~tal 

porHor 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 

contratação de oficineiro para realização de cursos 
em Expressão Corporal e Ginástica para 
adolescentes e idosos do Município de Mínduri , com 
recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) em 2014, com o período de 8 - -
horas semanais, durante 7 meses, sendo que: o 
transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVIvÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS- SCFV 

PLANILHAO'h 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO 

01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para 
contratação de oficineiro para realização de aulas de 
violão, instrumentos de sopro, aulas de canto para 
crianças, adolescentes e idosos do Município de 
Minduri , com recurso do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 2014, com o 
período de 8 horas semanais, durante 7 meses, sendo 
que: o transporte, locomoção, hospedagem, 
alimentação e todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários dos profissionais que irão realizar o 
curso serão totalmente por conta e de 
responsabilidade da empresa contratada e emissão 
de Certificados a todos os participantes do curso 
mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS 

Preço Unit. Preço Total 
por Hora 

R$ -
Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326~1219 - F~x: (3W3326-1444-Ki:\ ~~ 

"~" ')"7 A A"7 nnn Uirvloori _ l=c:t~rln rl,. Min~~GP.raiS- CNPJ.\11.JlY54.041/0001 ,_\ 



Crescimento e 

Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri.mg.gov.br. muntctp to@mmdun.mg.gov.br 

Todos oor Minduri 
Admlnlstiaçlo:201312016 

PRESTACÃO DE SERVICOS PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM 
PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A REALIZACÃO DE CURSOS EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O SERVICO DE CONVIJ!ÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCFV ,..,-: · cipq~ 

(, IL .. . : ~ 

PLANILHA 081 7 r /'l i~ !I 
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO Preço Uni~ YJ-e?"otal 

por Hora 
01 220 Horas Prestação de serviços de empresa especializada para -1-

contratação de oficineiro para realização de curso de 
horticultura para crianças e adolescentes do 
Município de Minduri , com recurso do Serviço de - -
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
em 2014, com o período de 8 horas semanais, 
durante 7 meses, sendo que: o transporte, 

- , locomoção, hospedagem, alimentação e todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários dos 
profissionais que irão realizar o curso serão 
totalmente por conta e de responsabilidade da 
empresa contratada e emissão de Certificados a 
todos os participantes do curso mencionado. 

VALOR TOTAL DAS PROPOSTAS R$ -
Prazo de Validade da Proposta : ___ Dias. c OIV ~ 012-M c 6 ...,. 

~ I"TA.Iv 

Condições de Pagamento: C c fV F. E.J? i T~i...-
Data da Proposta .6 O I O '1 I ZO~ l..J • 
Email da Empresa.= Jt1êTUIZ{ÇO[//T@cJ~,dtJi " Q:lM · 8/c 
Tel: Empresa: ps 2 33 '1.3 l ?d>O 

Carimbo e Assinatura do Responsável da Empresa Proponen 

BAEPENDiTRÃNsPoR~T:I' 
E TUJ~JSMO LTDA. 

,.._ _ ___,. CNPJ:, 0.377.20210001-57 
1 ~E!r,.-cofatrod:v.gNDgueí'~ tlJ& l 

' ino ~o Cristovão • BaepflkJi • MO 
t----~-·--



Crescimento e 
Todos oor Minduri 

Admlnlst'raçto:2013/2016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • munic ipio@minduri.mg .gov.br 

Ata de Abertura das Propostas Apresentadas á Carta Convite no 028/2014 de 04/07/2014, destinada a ~'t!§/J~~ 
Materiais de Limpeza,Gineros Alimentfcios, Papelaria, Prestaçlo de Serviços de Transportes de Passageiros e PresiBçlo de 
Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, Expresslo Corporal e Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento de 
Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos do Municfpio de Mindurl com recursos do Serviço de 
Convi vencia e Fortalecimento de Yfnculos ( SCFYJ e atenrlimento do setor de Assistlncia Social do Município de Minduri MG em 
2014. 

Aos dez (10) dias do mês de julho (07) 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, n° 99 , Bairro Vila 
Vassalo, na cidade de Minduri , Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo 
Sr. Prefeito Municipal Sr. José Ronaldo da Silva , de conformidade com Portaria no 532 de 06 de janeiro de 
2.014, sob a presidência da Sr. Lucas Lopes Magalhães e dos membros Sr. Luiz Claudio de Souza e o 
Sr. João Dimas Lopes , para a devida abertura, habilitação, julgamento e classificação da melhor proposta 
para a Aquisiçlo de Materiais de Limpeza,Generos Alimentfcios, Papelaria, Prestado de Serviços de Transportes de Passageiros 

/'e Prestado de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, [xpresslo Corporal e Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, 
Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Criançgs, Adolescentes e Idosos do Municfpio de Minduri, com recursos do 
Serviço de Convivlncia e Fortalecimento de Yfnculos ( SCFY) e atendimento do setor de Assistlncia Social do Município de 
Minduri MG em 2014, constantes da Carta Convite n° 02812014, instaurada de 04 de julho de 2014.Foram 
convidadas todas as empresas interessadas no ramo pertinente através de publicação por afixação no Mural 
desta Municipalidade , sito a Rua Penha , 99 , Bairro Vila Vassalo e também foi publicado em Jornal Regional 
de Grande circulação , para que as empresas participem do certame , no dia , local e hora marcada para 
abertura dos envelopes , constatou-se que retirou o Edital as seguintes empresas conforme segue : 1 • Lucimar 
Aparecida Ribeiro ME , sita a Rua Sagrado Coração de Jesus , n° 203 , Casa , Bairro Vila Vassalo , na 
cidade de Minduri I MG ; 2• Infolock Papelaria e Presentes Ltda ME , sita a Cel Serafrm Pereira , n° 150 , 
Bairro Centro , na cidade de Cruzília /MG ; 3• Anritur Transporte e Turismo Ltda , sita a Rua José 
Massafera, n° 75 , Bairro Kennedy, na cidade de Cruzilia/MG; 4• Danilo José Ferreira de Castro- ME, 
sita a Avenida Getúlio Vargas , n° 315 , Bairro Centro , na cidade de Minduri I MG ;5• Baependi 
Transporte e Turismo Ltda , sita a Rua Maestro Emílio Patrocínio Nogueira , n° 1.336 , Bairro São 
Cristóvão , na cidade de Baependi /MG ; 6• Gicely Transporte e Turismo Ltda , Sita a Avenida Samuel 
Lemos Gonçalves , n° 200_A , Bairro VIla Vicentina , na cidade de Cruzília/MG ; 7• Wagner Lucio 
Pacheco ME, sita a Rua Santa Catarina, n° 239, Bairro Centro, na cidade de Minduri/MG; s• Academia A 
r~ E Ltda ME , sita a Rua Major Gabriel Penha de Andrade , n° 340 , Bairro Centro , na cidade de 

Minduri/MG; 98 Maria Aparecida Ferreira ME, sita a Rua Durval Souza Furtado, n° 42, Bairro Centro, 
na cidade de Minduri/MG ; 108 Celso Alexandre de Abreu ME , Sita a Rua Natal , n° 82 , Bairro Vila 
Vassalo , na cidade de Minduri I MG e 1r Carlos Renato do Carmo de Andrade ME, sita a Rua Penha, n° 
25, Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri/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, apresentou-se os envelopes de documentação das empresas interessadas e convidadas para a 
devida averiguação e constatou neste momento que as empresas : Lucimar Aparecida Ribeiro ME ; 
Anritur Transporte e Turismo Ltda e Gicely Transporte e Turismo Ltda não compareceram e não 
manifestaram interesse em participar deste certame, dando continuidade aos trabalhos e após verificada toda a 
documentação das demais empresas foi constatado que todas apresentaram a documentação exigida neste 
Edital, não houve nenhum recurso das proponentes quanto a esta fase, dando continuidade aos trabalhos a 
Comissão de Licitação passou para a abertura e verificação dos envelopes de Propostas, tão logo apurados os 
itens e planilhas e seus valores propostos e sua regularidade a comissão de Licitação constatou que na 
Planilha 05 , Ítem 01 não teve nenhuma proposta apresentada pelas empresas interessadas , 
dando continuidade aos trabalhos a comissão de licitação chegou aos seguintes Ítens I Planilhas e -
valores total global apurados e vencedores por empresa conforme segue: 

Rua Penha, 99. Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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18 Empresa- Wagner Lucio Pacheco ME, pediu pelo fornecimento do Objeto licitado a importância 
R$ 9.741,50 ( Nove mil e setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos ) aos Itens coJnfC~rmte-:rell!Ge 
Materiais de Limpeza: Ítens : 01;02;03;04;06;08;09;10;11;14;15;16;17;18;19 e 20 ; Gêneros Alimentícios: 
02;03;06;07;10;11;12;13;14;15;16;17 e 18 e Papelaria: Ítens 07;08;09;10;11;12;13;14 e 16 ; 2• Empresa- Danilo 
José Ferreira de Castro ME , pediu pelo fornecimento do Objeto licitado a importância total global de R$ 3.533,50 ( 
Três mil e quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) aos Itens conforme segue: Gêneros Alimentícios: 
Ítens 01;04;05;08 e 09 ; 3a Empresa - Infolock Papelaria e Presentes Ltda , pediu pelo fornecimento do Objeto 
licitado a importância total global de R$ 1.878,10 (Hum mil e oitocentos e setenta e oito reais e dez centavos) aos 
Itens conforme segue : Materiais de Limpeza: Ítens : 05;07;12 e 13 e Papelaria: Ítens 01;02;03;04;05;06 e 15 ; 4• 
Empresa- Baependi Transporte e Turismo Ltda , pediu pelo fornecimento da prestação de serviços do Objeto 
licitado a importância total global de R$ 3.150,00 (Três mil e cento e cinquenta reais) ao ítem 01 da Planilha 04 da 
sua proposta apresentada ; 5a Empresa - Carlos Renato do Carmo de Andrade ME , pediu pelo fornecimento da 
prestação de serviços do Objeto licitado a importância total global de R$ 8.558,00 (Oito mil e quinhentos e cinquenta 
e oito reais ) ao ítem 01 da Planilha 06 da sua proposta apresentada ; 68 Empresa - Celso Alexandre de Abreu ME , 
pediu pelo fornecimento da prestação de serviços do Objeto licitado a importância total global de R$ 5.500,00 (Cinco 

-~mil e quinhentos reais ) ao ítem 01 da Planilha 07 da sua proposta apresentada e 7• Empresa - Maria Aparecida 
Ferreira ME , pediu pelo fornecimento da prestação de serviços do Objeto licitado a importância total global de R$ 
5.060,00 ( Cinco mil e sessenta reais ) ao ítem 01 da Planilha 08 da sua proposta apresentada.Após examinar todas as 
propostas, esta comissão de licitação do Município de Minduri - MG verificou constar que as empresas proponentes: 
Wagner Lucio Pacheco ME ;Carlos Renato do Carmo de Andrade ME;Celso Alexandre de Abreu ME;Maria 
Aparecida Ferreira ME;Danilo José Ferreira de Castro ME;Baependi Transporte de Turismo Ltda e Infolock 
Pa elaria e Presentes Ltda ME , apresentaram as suas propostas dentro das condições estabelecidas na respectiva 
Carta Convite 02811014 ficando as mesmas classificadas, como vencedoras do certame. Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos, do que, para constar foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada 
elos membros da Comissão Permanente de Licita do Municí i o induri - MG e demais resentes. 

Membro 

• Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Carta Convite n°. 02812014 

Em 04 de julho de 2.014, esta Comissão Permanente de Licitação de Minduri- MG enviou o 
Edital desta Carta Convite para Publicação no Mural desta Municipalidade e também foi publicado em Jornal 
Regional de Grande Circulação e verificou constar que retirou o Edital as seguintes empresas: 1 • Lucimar 
Aparecida Ribeiro ME, sita a Rua Sagrado Coração de Jesus, no 203, Casa, Bairro Vila Vassalo, na 
cidade de Minduri I MG ; 2• Infolock Papelaria e Presentes Ltda ME , sita a Cel Serafim Pereira , n° 150 , 
Bairro Centro , na cidade de Cruzilia /MG ; 38 Anritur Transporte e Turismo Ltda , sita a Rua José 
Massafera , n° 75 , Bairro Kennedy , na cidade de Cruzilia!MG ; 48 Danilo José Ferreira de Castro- ME, 
sita a Avenida Getúlio Vargas , n° 315 , Bairro Centro , na cidade de Minduri I MG ;58 Baependi 
Transporte e Turismo Ltda , sita a Rua Maestro Emílio Patrocínio Nogueira , n° 1.336 , Bairro São 

,.,.--., Cristóvão, na cidade de Baependi /MG ; 6• Gicely Transporte e Turismo Ltda , Sita a Avenida Samuel 
Lemos Gonçalves , n° 200_A , Bairro VIla Vicentina , na cidade de Cruzília!MG ; 78 Wagner Lucio 
Pacheco ME , sita a Rua Santa Catarina , n° 239 , Bairro Centro , na cidade de Minduri/MG ; s• Academia A 
e E Ltda ME , sita a Rua Major Gabriel Penha de Andrade , n° 340 , Bairro Centro , na cidade de 
Minduri!MG; 98 Maria Aparecida Ferreira ME , sita a Rua Durval Souza Furtado , no 42, Bairro Centro , 
na cidade de Minduri/MG ; to• Celso Alexandre de Abreu ME , Sita a Rua Natal , n° 82 , Bairro Vila 
Vassalo , na cidade de Minduri I MG e 118 Carlos Renato do Carmo de Andrade ME, sita a Rua Penha , n° 
25 , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri!MG. Para que as mesmas oferecessem propostas para: 
Aquisiçlo de Materiais de Limpeza,Gineros Alimentfcios, Papelaria, Prestaçlo de Serviços de Transportes de Passageiros e 
Prestaçlo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, Expresslo Corporal e Ginástica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, 
Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos do Municfpio de Minduri, com recursos do 
Serviço de Convivlncia e Fortalecimento de Yfnculos ( SCFY) e atendimento do setor de Assistlncia Social do MunicíPio de 
Minduri MG em 2014. 

Foi providenciada, na forma da Lei, a publicação por afixação do Edital no Mural desta Municipalidade, e 
publicação em Jornal Regional de Grande circulação destinado a terceiros interessados. Encerrado o prazo do 

~ certame e apurado os valores dos itens e planilhas constantes das propostas apresentadas , a Comissão de 
Licitação verificou constar que apresentaram propostas as seguintes empresas com os respectivos preços 
apurados e vencedores no valor total global conforme segue: 

Wagner Lucio Pacheco ME 
Carlos Renato do Carmo de Andrade ME 
Celso Alexandre de Abreu ME 
Maria Aparecida Ferreira ME 
Danilo José Ferreira de Castro ME 
Baependi Transporte de Turismo Ltda 
Infolock Papelaria e Presentes Ltda ME 

R$ 9.741,50 
R$ 8.558,00 
R$ 5.500,00 
R$ 5.060,00 
R$ 3.533,50 
R$ 3.150,00 
R$1.878,10 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326 444 
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Após a análise das propostas, esta Comissão verificou constar que as err.tpr,esã~>ropolnejltés 
Wagner Lucio Pacheco ME ;Carlos Renato do Carmo de Andrade ME;Celso Alexandre de Abreu ......... ""•~··..._ ... 
Aparecida Ferreira ME;Danilo José Ferreira de Castro ME; Baependi Transporte de Turismo Ltda e Infolock 
Papelaria e Presentes Ltda ME,apresentaram as suas propostas dentro das condições estabelecidas no 
respectivo edital, ficando as mesmas classificadas como vencedoras do certame. 

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. 

induri- MG, em 10 de julho de 2.014. 

Membro 
,/ 

Membro 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- F e: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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ADJUDICA CÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93 fica ADJUDICADO as 
proponentes: Wagner Lucio Pacheco ME ;Carlos Renato do Carmo de Andrade ME;Celso Alexandre de Abreu 
ME;Maria Aparecida Ferreira ME;Danilo José Ferreira de Castro ME; Baependi Transporte de Turismo Ltda e 

,.,........_lnfolock Papelaria e Presentes Ltda ME ao objeto da Carta Convite n°. 028/2014, relativo à Aquisiçlo 
de Materiais de limpeza,Gineros AlimenUcios, Papelaria, Prestaçlo de Serviços de Transportes de Passageiros e PrestaçAo de 
Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, ExpressAo Corporal e Ginástica, Aulas Instrumentais, npo YloiAo, Instrumento de 
Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos do Municfpio de Mindurt com recursos do Serviço de 
ConYivlncia e Fortalecimento de Yfnculos (SCFY) e atendimento do setor de Assistlncia Social do Municipio de Minduri MG em 
2014, vencedoras do Processo Licitatório n° 037/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Minduri-MG, para todos os fms de direito. 

Município de Mind · G, em 14 de julho de 2014. 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório no 037/2014 na Modalidade Carta Convite no 028/2014, cujo objeto 
trata da Aquisiçlo de Mllferiais de Limpeza,Gineros Aliment/éios, Papelaria, PrestJJçlo de Serviços de Transportes de 
Passageiros e PrestJJçlo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, Expresslo Corporal e Gindstica, Aulas Instrumentais, 
Tipo YioiAo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos do Municfpio de Mindurt com 
recursos do Serviço de Convivlncia e Fortalecimento de Yfnculos ( SCFYJ e atendimento do setor de Assistencia Social do 
Município de Minduri MG em 2014, teve como proponentes as seguintes empresas: 

Wagner Lucio Pacheco ME ;Carlos Renato do Carmo de Andrade ME;Celso Alexandre de 

Abreu ME;Maria Aparecida Ferreira ME;Danilo José Ferreira de Castro ME; Baependi Transporte de Turismo 

Ltda ; Academia A e E Ltda ME e Infolock Papelaria e Presentes Ltda ME 

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

cumpnr as exigências preconizadas pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 

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

À consideração de V. Exa. 

Município de Minduri - MG, em 14 de julho de 2.014. 

~~t_ \\~. :. 
Rodrigo Ematne Garo 

DAB/MG 105.711 
Assessor Jurrdico do Municfpio de Minduri - MG 

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

Homologo o Procedimento de Licitação n° 037/2014 na 

modalidade Carta Convite n° 028/2014, para que a adjudicação e parecer jurídico nele 

./'procedido, produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 

pertinentes. 

Município de Minduri- MG, em 14 de julho de 2.014. 

/~ 

~~ t)9A 
( osé Ronaldo afa'silva 

Pr te· o Municipal de Minduri - MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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Serviços de Transportes de Pesugeiras e PrestaçAa de Serviços r/e Cursas ORcineira de Artesanato, ExpressAo Corporal e 
Ginástica, Aulas Instrumenteis, Tipo Yialla, Instrumento de Sopra e Cursa de Horticultura para Crianças, Adolescentes .fdasas 
da MunicljJia de Minduri, com recursos da Serviço de Canvivlncie e Fortalecimento de Yfnculas (SCFYJ e atendimento da setor de 
Assisllncie Sacie/ da Município de Minduri MG em 2014, constantes da Carta Convite nll D2812DI4 

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 denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Infolock Papelaria e Presentes Ltda ME, CNPJ no 03.228.849/0001-05, sita a Rua 
Cel Serafim Pereira , no 150 , Bairro Centro , na cidade de Cruzília/MG , representada neste ato pelo 
seu proprietário o Sr. Luciano Nogueira Maciel , brasileiro , casado , profissão empresário , 

~ portador da RG n° M 9.065.340 - expedida pela SSP/MG , CPF 039.183.206-93 , residente e 
domiciliado à Rua João Francisco Maciel , n°. 40 , Bairro João do Justo , na cidade de Cruzília I MG, 
daqui por diante denominada CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato AquisiçAa de Materiais de Limpeza,Gineras Ahmentli:ias, Papelaria, PrestaçAa de 
Serviços de Transportes de Passageiras e PresiiJçAa de Serviços de Cursas ODcineira de Artesanato, ExpressAo Corporal e 
Ginástica, Aulas Instrumentais, Tipo Yialla, Instrumento de Sopra e Cursa de Harticuhura pare Crianças, Adolescentes e Idosas 
da MunicljJia de Minduri, com recursos da Serviço de Canvivlncie e Fortalecimento de Yfncu/as (SCFYJ e atendimento da setor de 
Assisllncie Sacie/ da Município de Minduri MG em 2014 , que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
na modalidade Carta Convite n° 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/07/2014, através do 

~Processo Licitatório no 037/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade financeira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à Rua Penha , 99 -Vila Vass~o,11de 07:00 às 17:0o'horas, de Se~i~~~-:fr#"~ttvCA 

JlP-Á ~ L 1AJ' Prefeito MuniCipal 
. 41 912.926-34 
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d - O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 1 O dias à partir da emissão da ordem de compra; 

e - O atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicará multa no valor de 2% (dois 
valor do objeto a ser adquirido. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - O valor Global do presente Instrumento é de $ 1.878,10 ( Hum mi ntos e 
setenta e oito reais e dez centavos ), e poderá ser reajustado de acordo com o§ 2°, Art. 58, da Lei 8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

III - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
/""'- sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de F omecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

- Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 

fundo Municipal de Assistência Social- SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Aquisição de Materiais de Limpeza e Papelaria , Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

Ill - 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. , 
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IV - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciai&. 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. 

V- Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único competente para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste. 

VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta
Convite n°. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias 
,/""-. de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fms e efeitos de 

direito. ~11 José Ronaldo ~~ ~ vo 
Prefeito Mumopal 
c~~- 413.912.926-34 

. ~~~28~~ 
sé Ronaldo Da Silva 

Minduri- MG, 14 de julho de 2.014. 

Presentes Ltda 
to Municipal de Minduri -

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
• • - I .ot 
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Ginástica, Aulas Instrumentais, Tipo Yíollo, Instrumento r/e Sopro e Curso r/e Horticuhura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
rio Municfpio r/e Minrlurt com recursos rio Serviço r/e Convivlncia e Fortalecimento r/e Yfnculos ( SCFY) e atendimento rio setor r/e 
Assistlncia Social rio Município r/e Mínrlurí MG em 2014, constantes da Carta Convite nll 02812014 

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°. 17.954.041/0001-10, neste ato representada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva , daqui por diante denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA:Danilo José Ferreira de Castro ME , CNPJ no 07.168.281/0001-35, sita a 
Avenida Getúlio Vargas, n° 315, Bairro Centro, na cidade de Minduri /MG, representada neste ato 
pelo seu proprietário o Sr. Danilo José Ferreira de Castro , brasileiro , casado , profissão 

~empresário , portador da RG n° M 4.633.632 - expedida pela SSP/MG , CPF 731.751.026-20, 
· residente e domiciliado à Avenida Getulio Vargas , n°. 162 , Bairro Centro , na cidade de Minduri I 

MG , daqui por diante denominada CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas 
abaixo: 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato Aquisiçlo r/e Materiais r/e limpeza,Gineros Alimentfcios, Pepelaria, Prestaçlo r/e 
Serviços r/e Transportes r/e Passageiros e Prestaçlo r/e Serviços r/e Cursos Oficineiro r/e Artesanato, E.xpresslo Corporal e 
Ginástica, Aulas Instrumentais, Tipo Yíollo, Instrumento r/e Sopro e Curso r/e Horticultura {11/ra Crianças, Arlolescentes e lr/osos 
rio Municfpio r/e Minrlurt com recursos rio Serviço r/e Convivlncia e Fortalecimento r/e Yfnculos ( SCFYJ e atenrlimento rio setor r/e 
AssistlnciB Social rio Município r/e Minrlurí MG em 2014 , que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
na modalidade Carta Convite no 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/07/2014, através do 

r--Processo Licitatório n° 037/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade fmanceira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à Rua Penha, 99 -Vila Vassalo, de 07:00 às 17:00 horas, de~egund .à Sexta-fe· 

h,; ~ ~ ào ~ ·1Á;1 Y);(lt ' 
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d - O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 1 O dias à partir da emissão da ordem de compra; 

e - O atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicará multa 
valor do objeto a ser adquirido. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - O valor Global do presente Instrumento é de 3.533,50 ( Três mil e u' bentos e 
trinta e três reais e cin uenta centavos ), e poderá ser reajustado de acordo com o § 2° , Art. 58, da Lei 
8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

Ill- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

./""'. fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de F omecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 
~ 

undo Munici a1 de Assistê ·a Social- SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Aguisicio de Gêneros Alimentícios , Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

Ill - 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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IV - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que 
incidirem sobre o presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, de~as gos 
regularmente pela CONTRATADA por sua conta exclusiva, não transferindo a CONf:rtÃ.t~TM;. m 
hipótese alguma, os encargos estabelecidos neste item. · \' ~ 

s \ I ... 

V - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único competent_e d" · Ir 

eventuais litígios decorrentes deste ajuste. 'Y -------
VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta

Convite n°. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fins e efeitos de 

.~ direito. 

Minduri- MG, 14 de julho de 2.014. 

; l?cJ~ l,~ 
osé Ronaldo Da Silva 
feito Municipal de Minduri -

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
. . . • • 4 I 
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CARTA CONTRATO n° 069/2014 A. 'llisi 'lo r/e Materiais r/e lim 'Bza.Gineros Alimentfcios. Pa 'Olaria Presta 'lo tiJ. 
Serviços r/e Transportes r/e Passageiros e Prestaçlo r/e Serviços r/e Cursos ORcineiro r/e Artesanato, Expresslo Corporal e 
Ginástica, Aulas Instrumenteis, Tipo Yiollo, Instrumento r/e Sopro e Curso r/e Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
rio Municfpio r/e Minrluri, com recursos rio Serviço r/e Convivlncia e Fortalecimento r/e Yfnculos ( SCFYJ e etenrlimento r/o setor r/e 
Assisllncie Social rio Município r/e Minrluri MG em 2014 c constantes da Carta Convite nll 02812014 

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°. 17.954.041/0001-10, neste ato representada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva , daqui por diante denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Baependi Transporte e Turismo Ltda, CNPJ n° 00.377.202/0001-57, sita a Rua 
Maestro Emílio Patrocínio Nogueira, no 1336, Bairro São Cristóvão, na cidade de Baependi/MG, 
representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. Edvaldo Alves Fernandes , brasileiro , casado , 

,r'\ profissão empresário, portador da RG n° M- 7.211.936- expedida pela SSP/MG, CPF 694.020.196-
34, residente e domiciliado à Rua José António de Almeida , n°. 25 , Bairro Centro , na cidade de 
Baependi I MG, daqui por diante denominada CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme 
cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato Aquisiçlo r/e Materiais r/e Limpeza,Gineros A/imenlfcios, Papelaria, Prestaçlo r/e 
Serviços r/e Transportes r/e Passageiros e Prestaçlo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, Expresslo Corporal e 
Ginástica, Aulas Instrumenteis, Tipo Yiollo, Instrumento r/e Sopro e Curso r/e Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
rio Municfpio r/e Minrluri, com recursos rio Serviço r/e Convivlncia e Fortalecimento r/e Yfnculos f SCFYJ e atenrlimento rio setor r/e 
Assistencia Social rio Município r/e Minrluri MG em 2014 c que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
.~na modalidade Carta Convite n° 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/07/2014, através do 

Processo Licitatório n° 037/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade fmanceira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à Rua Penha, 99 -Vila Vassalo, ~~7:~ às 17:00 t~1,d_e Segunda à Sexta-feira; 

00 
S\WO 
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d-O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 10 dias à partir da emissão da ordem de compra; 

I- O valor Global do presente Instrumento é de 3.150,00 (Três nli 
~~·e poderá ser reajustado de acordo com o§ 2°, Art. 58, da Lei 8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

Ill - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

/'--. fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de F omecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 
/>. Fundo Municipal de Assistência Social- SCFV/A.SQCIAL 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros,Dotação Orçamentária 
2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

Ill - 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. José Ronaldo da Silvo 

\ 1 I !'refeito Municipal 
~ V\.ePF: 413.912.926 -·34 

ID: M-2.28 190 I 
( I 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
- -- -- - - - - - - -- - - . - -- - - - . ·--- . . -
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IV - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que 
incidirem sobre o presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, de~~ agos 
r:~armente pela CONTRATADA ~or sua c~nta exclusiva, não transferindo a CO ~ -~..~A~ . em 
hipotese alguma, os encargos estabelecidos neste Item. ~-t)i %_ 

f\~ ..... 
V- Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único com tent!!-{) · 

eventuais litígios decorrentes deste ajuste. ~/ 

VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta
Convite no. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, fmnam as partes o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fins e efeitos de 

~ireito . S 1 / I )osé R~naldo ~~ I vc 
Prefe1to Mun. -..~pal • 

3 912 926 -34 Minduri - MG, 14 de julho de 2.0 1~. , · CPF: 41 · · p 
;'~j~61~ IJ, 1 -~ r.r sé Ronaldo Da Silva Bae endiVfrans o e e Turismo Ltda 

P eito Municipal de Minduri - MG Empresa Contratada 

Rua Penha, 99- ~ila Vassalo- Fone: ~35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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CARTA CONTRATO no 070/2014 Aquisiçlo de Materiais de Limpeza,Gineros Alimentfcios, Papelaria, P'ibstaçAo dt. 
Serviços de Transportes de Passageiros e PrestaçAo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, EXPressAo Corporal e 
Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticuhura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
do Municfpio de Mindurt com recursos do Serviço de Convivlncia e Fortalecimento de Ylnculos (SCFY} e atenrlimanto do sator de 
Assisllncia Social do Município de Minduri MG em 2014, constantes da Carta Convite nl! 02812014 

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°. 17.954.041/0001-10, neste ato representada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva , daqui por diante denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Wagner Lucio Pacheco ME , CNPJ n° 25.185.067/0001-79, sita a Rua Santa 
Catarina , no 239 , Bairro Centro , na cidade de Minduri/MG , representada neste ato pelo seu 
proprietário o Sr. Wagner Lucio Pacheco , brasileiro , casado , profissão empresário , portador da 

/"'\RG n° 243871272- expedida pela SSP/SP , CPF 442.396.026-53, residente e domiciliado à Rua 
Pernambuco , n°. 201 , Bairro Centro , na cidade de Minduri I MG , daqui por diante denominada 
CONTRATADA, e têm entre sijusto e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato AquisiçAo de Materiais de Limpeza,Gineros Alimenlfcios, Papelaria, PrestaçAo de 
Serviços de Transportes de Passageiros e PrestaçAo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, ExpressAo Corporal e 
Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
do Municfpio de Mindurt com recursos do Serviço de Convivlncia e Fortalecimento de Ylnculos (SCFY) e atenrlimento do setor de 
Assisllncia Social do Município de Minduri MG em 2014 , que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
na modalidade Carta Convite n° 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/07/2014, através do 
~Processo Licitatório no 037/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 

_posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade financeira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à Rua Penha, 99 -Vila Vassalo, de 07:00 às 17:00 horas, de Segunda à Sexta-feira; 

Rua Penha, 99- Vila ~lo-~~ ~5) 3:6-1~- Fax: (35) 3326-1444 - . -··-· ·--- ·- · ·· - - - · · -
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d - O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 1 O dias à partir da emissão da ordem de compra; 

e - O atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicará multa 
valor do objeto a ser adquirido. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - O valor Global do presente Instrumento é de $ 9.741,50 ( Nove mil e s ~entos e 
uarenta e um reais e cio uenta centavos , e poderá ser reajustado de acordo com o §""2-0 , • 58, da Lei 

8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

Ill - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
r---.. sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de F omecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

r-. Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 
undo Municipal de Assistência Social!-SCFV/A.SQCIAL 

Tipo de Produto: Aquisição de Gêneros Alimentícios , Materiais de Limpeza e' Papelaria , Dotação Orçamentária : 
2.07.00.08.122.011.2.0064-339030 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

m - 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (~5) 3326-~~~4 
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IV - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e . · - 'P · 
incidirem sobre o presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, ~~~o. ser e 
regularmente pela CONTRATADA por sua conta exclusiva, não transferindo a CO TM ·· 
hipótese alguma, os encargos estabelecidos neste item. 

'"• V- Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único competénte para d. 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste. ~/ 

VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta
Convite n°. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fms e efeitos de 

~direito. 
I 

Minduri- MG, 14 deJ"ulho de 2.014. 

Jfl/1~n ~ da aa 
sé Ronaldo Da Silva Wa ner Lucio Pacheco ME 

-e eito Municipal de Minduri - Empresa Contratada 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 --- -- .. ·- --- . .. . . - . . . .. .. -. - --·- ·· - - - · - ·· ·- --··-
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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°. 17.954.041/0001-10, neste ato representada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva , daqui por diante denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Maria Aparecida Ferreira ME, CNPJ no 20.289.786/0001-16, sita a Rua Durval 
Souza Furtado, n° 42, Bairro Centro, na cidade de Minduri /MG, representada neste ato pelo seu 
proprietário a Sra. Maria Aparecida Ferreira , brasileira , casada , profissão empresário , portador 

r--., da RG n° M 2.875.481- expedida pela SSP/MG, CPF 324.115.296-00, residente e domiciliado à Rua 
Durval Souza Furtado , n° 42, casa , Bairro Centro , na cidade de Minduri /MG , daqui por diante 
denominada CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato Aauisiçlo de Materiais de Limpeza,Gineros Abment/éios, Papelaria, Prestaçlo de 
Serviços de Transportes de Passageiros e Prestaçlo de Serviços de Cursos Olicineiro de Artesanato, EXPressAo Corporal e 
Gindstica, Aulas lnstrumeniBis, Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
do Municfpio de Minduri, com recursos do Serviço de Convivlncia e Fortalecimento de Yfnculos (SCFYJ e atendimento do setor de 
Assistlncia Social do Municipío de Minduri MG em 2014 , que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
na modalidade Carta Convite n° 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/07/2014, através do 
Processo Licitatório n° 037/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 

~posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade financeira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à Rua Penha, 99 -Vila Vassalo, de 07:0? às 17:00 horas, de Se~ia à Sexta-feira; 

~ \1~~ ~· ~ ft\M.-
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d - O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 1 O dias à partir da emissão da ordem de compra; 

e - O atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicará multa no valor de 2% (dois p 
valor do objeto a ser adquirido. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - O valor Global do presente Instrumento é de $ 5.060,00 ( Cinco mil e HSI""""•·~ 
e poderá ser reajustado de acordo com o§ 2°, Art. 58, da Lei 8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

m-A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

r---.. fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de Fornecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 

undo Municipal de Assistência Social- SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal 
Ginástica e de Aulas Instrumentais e Horticultura , Dotação Orçamentãria : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

m - 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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AdmlnlstraçA<J:JV' 3~0!odos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
incidirem sobre o presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, d - .. pagos 
regularmente pela CONTRATADA por sua conta exclusiva, não transferindo a CO · T , . , . em 
hipótese alguma, os encargos estabelecidos neste item. ., . ~\ ~~ >"J 

V - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, como o único co ?~e ~· ~ir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste. ~ .. t:t 

VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta
Convite n°. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fms e efeitos de 
direito. 

Minduri- MG, 14 de julho de 2.014 . 

;_ \1~~ l~ 
sé Ronaldo Da Silva 

. 

Mari~ Ferreira ME 
Empresa Contratada 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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O MUNICÍPIO DE MINDURI, Estado de Minas Gerais, entidade de direito público interno, co se e à 
Rua Penha, n°. 99, Bairro Vila Vassalo, inscrita no CNPJ sob n°. 17.954.041/0001-10, neste ato repre ntada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva , daqui por diante denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Celso Alexandre de Abreu ME , CNPJ no 20.302.053/0001-74 , sita a Rua Natal 
, n° 82, Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri /MG , representada neste ato pelo seu proprietário 
o Sr. Celso Alexandre de Abreu , brasileiro , solteiro , profissão empresário , portador da RG n° 
13365767- expedida pela SSP/MG , CPF 060.175.516-20, residente e domiciliado à Rua Natal , n° 

~ 82, Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri /MG , daqui por diante denominada CONTRATADA, e 
têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

-~ 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato Aquisiçlo tle Materiais tle Limpeza,Gineros Abmentfcios, Papelaria, Prestaçlo tle 
Serviços tle Transportes tle Passageiros e Prestaçlo tle Serviços tle Cursos ORcineiro tle Artesanato, EXRresslo Corporal e 
Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento tle Sopro e Curso tle Horticuhura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
do Munic{pio de Minduri, com recursos do Serviço de ConYivlncia e Fortalecimento de Vfnculos {SCFVJ e atenrlimento do setor de 
Assisllncia Social do Município de Minduri MG em 2014, que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
na modalidade Carta Convite n° 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/07/2014, através do 
Processo Licitatório no 037/2014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade financeira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à ua Penha , 99 -Vila Vassalo, de 07:00 às 17:00 horas, de Segunda à Sexta-feira; 

ua Pen~~. 99 - \flld.sa~:~ (35~:219 -Fax (35) 3326-1444 
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d - O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 1 O dias à partir da emissão da ordem de compra; 

e - O atras~ no cumprime_n~o do prazo de entrega, implicará multa no valor de 2% (do· ~caat51)~\sobre o 
valor do objeto a ser adqumdo. " ·. ~ l1s_;:.:,~ 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: ' \r 
I - O valor Global do presente Instrumento é de 5.500,00 ( Cinco mil e 

1 eais ), e poderá ser reajustado de acordo com o§ 2°, Art. 58, da Lei 8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

m-A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

~ fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de F omecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 

undo Municipal de Assistência Social - SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , 
Ginástica e de Aulas Instrumentais e Horticultura , Dotação Orçamentária : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

Ill - 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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nduri 
Ac:lmllnlst:raç~~, ~Ofbdos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais que 

incidirem sobre o presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, d~ pagos 
regularmente pela CONTRATADA por sua conta exclusiva, não transferindo a CO ~, em 
hipótese alguma, os encargos estabelecidos neste item. '" ~ 

~ 

V- Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único competent ara rimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste. 

VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta
Convite n°. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fms e efeitos de 
direito. 

Minduri- MG, 14dejulli~~/./ . .• 

Cels~~~= Abreu ME 
Empresa Contratada 

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

CARTA CONTRATO n° 073/2014 Aquisiclo de Materiais de Limpeza,G8neros Alimentfcios, Papeleria, Prestaclo d11- · .· 
Serviços de Transportes de Passageiros e Prestaçlo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, ExpressAo Corporal e 
Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
do Municfpio de Minduri, com recursos do Serviço de Conviv8ncia e Fortalecimento de Yrnculos (SCFYJ e atendimento do setor de 
Assist8ncia Social do Município de Minduri MG em 2014 c constantes da Carta Convite n!! 02812014 

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 denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Carlos Renato do Carmo de Andrade ME, CNPJ no 20.313.083/0001-86, sita a 
Rua Penha, n° 25, Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri /MG, representada neste ato pelo seu 
proprietário o Sr. Carlos Renato do Carmo de Andrade , brasileiro , solteiro , profissão empresário 
, portador da RG no 356420401- expedida pela SSP/SP , CPF 905.652.236-15, residente e 

r-'\ domiciliado à Rua Penha, n° 25 , Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri /MG , daqui por diante 
denominada CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato Aquisiçlo de Materiais de Limpeza,G8neros Alimentfcios, Pepeleria, Prestaçlo de 
Serviços de Transportes de Passageiros e Prestaclo de Serviços de Cursos ORcineiro de Artesanato, [xpresslo Corporal e 
Ginlstica, Aulas Instrumentais, Tipo Yiollo, Instrumento de Sopro e Curso de Horticuhura para Crianças, Adolescentes e Idosos 
do Municfpio de Minduri, com recursos do Serviço de Conviv8ncia e Fortalecimento de Yfnculos (SCFYJ e atendimento do setor de 
Assist8ncia Social do Município de Minduri MG em 2014 c que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao 
Município. 

DO FORNECIMENTO 

A CONTRATADA fornecerá o objeto deste Instrumento, por ter sido vencedora da Licitação 
na modalidade Carta Convite n° 028/2014, instaurada pela CONTRATANTE, em 04/0712014, através do 
Processo Licitatório no 03712014, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações 

~posteriores, passam a fazer parte integrante deste Instrumento Público, conforme segue: 

a - O fornecimento será executado paulatinamente e de acordo com as necessidades de consumo e 
disponibilidade financeira do município e não será admitida a entrega de produtos pelo fornecedor, nem seu 
recebimento sem que previamente tenha sido emitida a Ordem de Fornecimento/ Ordem de Serviços, 
autorizada pelo Prefeito Municipal; 

b - Fornecimento do objeto do presente instrumento, será entregue na Secretaria de Assistência Social do 
Município de Minduri - MG, por conta e risco da CONTRATADA, ocasião em que serão conferidos. 
Quaisquer divergências entre os bens entregues e as especificações de cada Ordem de Fornecimento, 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 

c - Local de entrega I recebimento, departamento de assistência social , na Prefeitura Municipal de Minduri -
MG, situada à Rua Penha, 99 -Vila Vassalo, de 07:00 às 17:00, horas, de Segunda à Sexta-feira; 

~~ 9-'""~ ~/~ 
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d - O prazo de entrega do objeto licitado, é de no máximo 1 O dias à partir da emissão da ordem de compra; 

e - O atraso no cumprimento do prazo de entrega, implicará multa 
valor do objeto a ser adquirido. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - O valor Global do presente Instrumento é de 8.558,00 (Oito mil uinbentos e 
cinquenta e oito reais ), e poderá ser reajustado de acordo com o§ 2° , Art. 58, da Lei 8.666/93. 

11 - Os fornecimentos/prestação de serviços serão executados no decorrer do exercício de 
2.014, a partir da data de assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2014. 

m - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todas as despesas com administração, leis 
~ sociais e trabalhistas, transporte (inclusive fretes), bem como outros tributos que vierem a incidir sobre o 

fornecimento. 
IV - Os gêneros alimentícios , materiais e todos os produtos constantes deste edital deverão 

estar em pleno prazo de validade, e os produtos que apresentarem problemas de qualidade durante a sua 
utilização, dentro do prazo de validade, deverão ser trocados por outro, pelo fornecedor. 

V - O pagamento pelo fornecimento/prestação de serviços da CONTRATADA, será 
efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal, após o recebimento do objeto solicitado e da Nota Fiscal 
acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento/Prestação de Serviços , documento previdenciário , 
devendo ainda estar em conformidade com a mesma e obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta Carta-contrato de F omecimento correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

~Órgão; Unidade; Funcional Programática; Categoria Econômica. 

lFundo Municipal de Assistência Social- SCFV/A.SOCIAL 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Cursos de Oficinas , Artesanato , Expressão Corporal , 
Ginástica e de Aulas Instrumentais e Horticultura , Dotação Orçamentãria : 2.07.00.08.122.011.2.0064-339039 

11 - A presente Carta-contrato de fornecimento/prestação de serviços poderá ser rescindida a 
qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto na Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ou de comum 
acordo anuírem pela rescisão, desde que a parte interessada notifique a outra com a antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

111 - 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) ~326~121~- ~_F~x_:J~5) _3~26~~~~4 
,..,.~r""' ,.._ ll ·- ,...,....... .. .. . ' • - • • • .. •• 



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

IV · 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. \c,\pa/ c:le 

~ . n"i· 
V - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília- MG, como o único competent~~ -::> rr 

eventuais litígios decorrentes deste ajuste. \ _,.. . 
/ 

VI - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disJ!osto na Carta
Convite n°. 028/2014 de 04 de julho de 2014, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, para todos os fins e efeitos de 

~ direito. 

Minduri - MG, 14dejulliode2~~~~ 
Carlos Rena~ Carmo de Andrade ME 

Empresa Contratada 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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C onvitc scrú cnccrTJdo:, 13:45 horas do dia J0/0712014. com ab rturn às 
14:00 bor. s dos ~:nvcfopi.:s de documc.:ntaç· o c da propostas rcc~:bid:JS dos licitantes pel~ 

<>missão P..:rmancntc de Ucit.Jtçao do Município de Minduri .. MO • na sede da Prefciturn 
Mamicipal de Minduri - MG • ito à Rua Penha, n°.99 .. Bairro Vila Vas aJo nesta çidadc de 
Minduri • MG. 

cv.:ntuois intcres:ados qu.: desejarem participar do pre ·ente CONVITE. e qu\,; 
c tcjam cad~trado no ramo pertinente. dc.:vcruo mani fcstar . cu intcrcs~c com antee~~ncia 
mínima de 24 hora do prJ/.o de éOCérramcnto e rctir;;1r o l:dítal e ~ut anc"o~ junto a ~etor de 
l..icit~çào , no cndcrc o Jcima mencionado c quai.,qucr dúvida.'{ c · ckm:cimcnto: ndiciônai · , 
entrar em contato peJo 1cf 03S 3326 1219 , no horário de 07:00 as 17:00 h()rns de segunda •t 
sexta feira . · _ . · ,· 

Minduri- MO. 04 de julhc'> de 2014. 

Lucas Lopes Nagalhaes 
Presidente da Comlssao Perm. Ucltaçlo de Mlnduri ... MG 

u~ tj:~ t. \~~ .. 

Ru P •nh;J &'9 · V1l Vá 
CEP 3'1 447-000 • ,_,, url -

Rodrlaolmatne Gadber 

DABMG 105.711 

r: ~( t 



39 Anos Divulgando 

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

URA MUNI.CIPAL DE CAMBUQUIRA 
STA MAIS DE 2 MILHÕES DE REAIS . ' 

ELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO SAAE 
em apenas três meses de funcionamento, já gera resultados 

a assinatura do convênio 032/2010 firmado em setembro de 2010 junto ao coordenador da Funasa, Célio Rios. A 
vários desafios para que o sonho da água tratada se tornasse realidade para Cambuquira. 

m realizadas as obras da estação ~e tratamento, barragem adutora e a casa de bombas. Marcando essa conquista, 
Mundial da Água foi histórico para Cambuquira, a população recebeu a Estação de Tratamento de Água "Maria 
as conquistas não param por aí. 
I continuou a trabalhar em prol da qualidade de vida dos cambuquirenses, conseguindo conforme TC 0354/2014, 

R$ 2.951.100,00 (dois milhões novecentos e cinquenta e um mil e cem reais), para ampliação do SAAE, através de 

o Presidente do SAAE; Gustavo Borges, 
inauguração da Estação de 
tiA Ánu~ "M~ri~ ~ohaQtian~_Ya\IÍAr" __ ,, ·- •. · , . 

Impresso 
Especial 

9912295236/2012/DR/MG 
Karla Danitza Velásques Maciel 

CORREIOS 

e 

PLANOS DE SAÚDE . 
Lei 13.003 garante direitos 

de pacientes ~ médicos 
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EFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N!! 037/2014 

REFERÊNCIA 
CONVITE N!!. 028/2014 
PROCESSO N!! 037/2014 

omissão de Licitação do Município de Minduri - MG , no uso de suas atribuições legais , faz 
~e pelo presente instrumento de convocação, que este Edital está sendo publicado com afi
'o Mural desta Municipalidade e ficam convidados todos os interessados no ramo pertinente 
ticipar deste certame de preços para Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios, 
ria, Prestação de Serviços de Transportes de Passageiros e Prestação de Serviços de Cursos Ofi
de Artesanato, Expressão Corporal e Ginástica, Aulas Instrumentais, Tipo Violão, Instrumento 
ro e Curso de Horticultura para Crianças, Adolescentes e Idosos do Município de Minduri, com 
s do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV} e atendimerífo do setor de 

tncia Social do Município de Minduri MG em 2014, conforme anexo I e formulário de proposta, 
p parte integrante deste Convite. 
Eonvite será encerrado às 13:45 horas do dia 10/07/2014, com abertura às 14:00 horas dos 
pes de documentação e das propostas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de 
ão do Município de Minduri - MG, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG, sito à Rua 
nº.99 - Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri - MG. 1 

~ ntuais interessados que desejarem participar do presente CÓNVITE, e que estejam cadastra
o ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência mínima de 24 horas 
zo de encerramento e retirar o Edital e seus anexos junto ao I setor jde Licitação, no endereço 
mencionado e quaisquer dúvidas e esclarecimentos adicionai~ , entrar em contato pelo Te I 035 
t219, no horário de 07:00 as 17:00 horas de segunda a sexta feira . 

Minduri - MG, 04 de julho de 2014. 
Lucas Lopes Magalhães - Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri- MG 

Rodrigo Ematne Gadben 
OABMG 105.711 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 

I CÂMARA MUNICIPAL DE SERITINGA 
iATÓRIO DE RESUMO DAS DESPESAS E RECEITAS DE 01/06/2014 A 

30/06/2014 

lha de pagamento de vereadores R$ 15.960,60 
lha de pagamento de servidores R$ 2.622,65 
pS R$ 4 .592,47 
,emag R$ 665,00 
~rias de vereadores R$ 1.300,00 
ária de presidente da Câmara R$ 100,00 
>mbustíveis automotivos R$ 244,47 
~neros de alimentação R$ 785,48 
ruperm. Seritinga = R$ 339,50, 
se M. ferreira = R$ 445,98 ) 
~nsultoria contábil .. . R$ 1.850,00 
l>nsultoria Jurídica R$ 1.600,00 
13nutenção software R$ 170,00 
r ção de software R$ 682,00 forme= R$ 498,00- Juliana Gallac 
1 

istema folha - R$184,00) 
~rviços de Energia elétrica R$ 58,50 
1-nrt , .... r. ...... iornalísticas - I R$ 700,00 
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