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AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE 

Aquisição de Materiais de Construção para Obras no Município de Minduri- MG 2015 

--------l'irtali<Lalle-----------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisicão de Materiais de Construção para atender a Secretaria Municipal de Operações Obras e 
Instalações , com a Construção e Reformas de Meio Fios , Passeios , Bueiros • Prédios Públicos , Rede de 
Esgoto, Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I Avenidas em Bloquetes e também para Manutenção e 
Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Minduri- MG, no exercício 
de 2015. 

(~ 

Estimativa 
79.900,00 

---Setor de Serviço--
Secretaria Municipal de Operações. 

--------Recursos Orçamentários----------------------------------------------------------------------------
Órgão; Unidade; l'uncional Programática e Categoria Econômica. 

Data .......................................... : 20.02.2015 
~-4 

Carimbo e Assirtatnra .............. : 

CPF :.16~ 4131 "-46-15 
Te~"'~rtLro 

Município de Minduri- MG, em 20 de l'evereiro de 2015. 

__...-y,.u ~~ ~~ , 

José Ronaldo da Silva 
1to Municipal de Mirt!luri- MG 

José Ronaldo do Silvo 
Prefeito t..-h:ctir:ii-.:•.· 1 

CPF: 413.912.Yi( ' 4 

10: M-2.286190 
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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

·PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em a1endimento ao Parágrafu Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, consulta-me a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Minduri ~ 
MG, se a minuta do instrumento convocatório relativo ao Processo de Licitação n° 011/2015 na modalidade de 

,r-Çarta Convite,que o governo municipal de Minduri ~ MG pretende instaurar para a Aquisição de Materiais de 
· Construcão vara atender a Secretaria Municipal de Operações Obras e Instalações , com a Construção e 

Reformas de Meio Fios • Passeios • Bueiros . Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentacão de Vias 
Urbanas em Ruas I Avenidas em Bloguetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e 
Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Minduri- MG, no exercício de 2015, conforme descrição deste 
Edital relacionado no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 006/2015, 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 Lícitatório n• 011/2015. 

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 
J~, 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 para julgamento, considerando o objeto em Licitação. 

A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela 
legislação regadora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Convite, foi simplificada a 
documentação conforme previsto no § t• do art 32 do Estatuto das licitações sendo no entanto 
necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 

~ 
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Extrato de Publicação Edital 01112015 

Referência CONVITE N" 006/2015 
PROCESSO N" 01112015 

·O Munioipio ·de Minduri ·~ MG, através ·de s·ua Comissão de Licitação, nomeada através da 
Portaria n" 540/2015 , datada de 05 de janeiro de 2015 , no uso de suas atribuições legais, faz 
saber e toma se publico que pelo presente instrumento , ficam convidados todos os interessados 
no ramo pertinente em participar deste certame de preços para: Aquisição de Materiais de 
Construção para atender a Secretaria Municipal de Operações Obras e Instalações , com a Construção 

,.e...Reformas de Meio Fios , Passeios , Bueiros , Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias 
· )banas em Ruas I Avenidas em Bloguetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e 
Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Minduri - MG, no exercício de 2015,conforme anexo 
único e formulário de proposta, que são parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 14:00 horas do dia 26/02/2015, mediante abertura dos envelopes de documentação 
e das propostas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do 
Município- MG, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri, sita à Rua Penha,. U0

• 99 -Bairro Vila Vassalo 
nesta cidade de Minduri- MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e que 
estejam cadastrados no ramo pertinente, deverá retirar o Edital e seus Anexos no endereço 
acima citado e manifestar seu interesse com ruítecedência mínima de 24 horas do prazo de 
encerramento junto a Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG, maiores 
infonnações sobre este Edital entrar em contato no horário de 12:00 as 17:00 horas de segunda 
r-«exta feira, Te!.: para contato: 035 3326 1219. 

Luc 
Presidente da Comiss 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01112015 

REFERÊNCIA CONVITE N" 006/2015 
PROCESSO N" 01112015 

Pelo presente instrumento , ficam convocados todos os interessados do ramo pertinente em 
participar deste certame de preços para: Aquisição de Materiais de Construção para atender a 
Secretaria Municipal de Operações- Obras e Instalações , com a Construção e Reformas de Meio Fios , 
Passeios , Bueiros , Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I 
Avenidas em Bloguetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas 
Rurais do Município de Minduri- MG, no exercício de 2015,conforme anexo único e formulário de 

/ \oposta, gue são parte integrante deste Convite durante o exercício de 2015. 

O Convite será encerrado às 14:00 horas do dia 26/02/2015, mediante abertura 
dos envelopes de documentação e das propostas 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 V assai o nesta cidade de 
Minduri- MG. 

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

Minduri -MG 

ães 
ão de Minduri- MG 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE!; 

Prezados Senhores, 

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

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 26 de fevereiro de 2.015, em envelope indevassáve1 e lacrado, Envelope- 1 da Documentação e 
.~velope - 2 da Proposta , subscrito com o nome e carimbo da empresa e mais os seguintes dizeres: A 
..._omissiio de Licitação de Minduri- MG, "Carta Convite n°. 006/2015 e Processo Licitatório no 011/2015 
~íieiillra dia.líiióioois'ft'ijff:"oo_6tiiis , Prefeitura Municipal de Minduri 1 MG". '-" _,,_, .. _ .. _, _______ , _______ ,_ .. ,--'··-·-·-"--" ·-·-----~'~·---·-- '·· .. , 

2. Cópia deste convite está sendo afixada no local de costume desta Mooicipalidade ( 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 da apresentação das propostas, conforme artigo 22, § 3", da Lei n"_ 8_666/93, com suas 
alterações posteriores. 

3. O formUlário anexo poderã ser súbstituído 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 serão abertas em sessão pública realizada às 14:00 horas do dia 26/02/2015, 
tendo como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. 

8_ A presente licitação é regida pela Lei 8_666/93, com suas alterações posteriores, sendo que a 
apresentação da proposta implica na declaração do proponente de que conhecem os seus termos, estando sujeito 
às sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões das normas legais. 

9. 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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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10. Na hipótese de serviços, serão os mesmos prestados nos locais indicados neste•~;v;re:' 
correndo por conta e risco do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resUltantes da execução do contrato. 

11. Os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e risco do fornecedor, no 
almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Penha, ll0 . 93,Vila Vassalo nesta cidade ocasião em que serão 
conferidos.Qualquer divergência entre os bens entregue e as especificações deste convite, no que tange 
qualidade, qrumtidade e preço, implicará na devolução dos mesmos, independente de qnalqner pagamento "a 
titulo de indenização, ainda que detectado o vício após o recebimento, sem prejuízo das sanções a que se refere 
o artigo 87 da 8.666/93" 

12" Os recebimentos provisórios e definitivos obedecerão à forma disposta na Lei 8.666/93" 

13. Ne ·caso -de empate e:ntre -duas ·ou mais pmpostas -a ·olassifioação far-se-á mediante sorteie 
em público, nos termos do § 2". do artigo 45 da Lei 8"666/93" 

·"'· 
14" Os recursos cabíveis obedecerão aos prazos fixados pelo artigo 109 da Lei 8"666/93" 

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 será atualizada pelo índice instituído pelo Governo FederaL 

. 1 '8. A ComisSão Permanente de LicitaÇão da Prefeitura prestaiá outras hiformações "havidas 
como necessárias pelos proponentes. 

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

Minduri- de Fevereiro de 2.015. 

\ 
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• 
ANEXO UNICO DA CARTA CONVITE N•. 006/2015 

SECRETARIA DE OPERAÇÕES- OBRAS E INSTALAÇÕES , COMPREENDENDO: 

r~···,,,., ,., .. ,. , .. ·.· .... ,,--,,,-,,,,,, ., , .. ,.,,,.::,-,- .. ,,--,,-,,,,,-,,,., - ... -··, 
.. ub§:IJilporíiinteHHtem 18 Areia.LaVllda deverá ser cotado com .. o.JirOÇo lli> dep§sitoüa Empresa 

r "! _ - .>. '-"''< .-~ · _ --- <·.- ~- ·' ·-> -· ,-·- i'-.-. :·· ,,.. _. <··-·· .- -'::- .--:--· _ ,, .. ,- ,, . . • _- _ ·,-· .. ::.-, - _ ;_-,_. ... , . ·.:. ·,:--· ·.·' .:- , ._,_. ,_ -.-· õ----;·_.'_- '-> :-•- ,_,:, --:..• -J·:- , ___ ,-,,c~-_--_---· 
Licif!iité<, ]!Ois-·será ~de respOnsabilidáde:dQ,:MítltiCíphf -retiJ"á.olo .e.;ttá:Jisj)brtái..JO COm-:seu. VéiCUló .Ptóprio:. 

~ 
~~ ~ 

Uo!d. 

"" 

~ 
un 

~ un · II>E20 · 

Xg I Al 

"" I PAS• 

"" 
18 20 M3 
19 4{ M3 'N" o 
21 I3 M3 

• ' 23 05 
24 05 "" CABO 

t 'Ull ~ ·~ 
un 14x23om 
UD Tubo :1: Juuo6 

29 50 un fubo 'VC 100 UUD 6 ; 
30 20 un ITuboPVC 16 mts cada 
31 70 un I Tubo PVC 1/2 Cola 6 mts cada 
32 20 un ~ :com175 
33 50 un ~v c 
34 50 nn PVC 100 mm cn1a 
35 50 un :50 mm cola 
36 50 nn I Tê• :50 uuo cola 
37 ,,, un 'I8lts 
38 110 un • 3 mts 

~ í 
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O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

~Certificado de Regularidade _para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;. 
- Certidão Negativa de Débito - CND - para com o INSS; 
- Contrato Social e suas posteriores alterações; 
-Cartão de CNPJ. 
-Certidão de Débitos Trabalhistas. 
- Registro na Junta Comercial 
-Telefone e Email da Empresa. 
- No caso de representante da empresa , apresentar uma Procuração devidamente autenticada em 
,~artório, juntamente com apresentação do documento de CPF ou Cart. Identidade Original. 

' 

3)- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO I PAGAMENTO 

- O prazo de entrega do objeto licitado, é de 10 dias à parlir da emissão da ordem de compra; 

- O pagamento pelo objeto licitado, serà efetuado na tesouraria desta Prefeitura Murúcipal de Mindnri - MG, 
após recebimento e aceitaÇão do Objeto licitado, ordem de compra e mediante apreseritaÇão de Nota Fiscal 

2,015 

Presidente da Com· 

\ 
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FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

Esgoto, Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I Avenidas em Bloquetes e também para Manutenção e 
Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Mindurj - MG, no exercício 

CARTA CONVITE N~ 006/2015 PROCESSO N° 011/2015 

procedimento licitatório obedecerá às determinações contidas na Lei 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. 

'&6s!t,$~rlai.~~!.~,Ife&·t~Afd~L~~--;~~~j:!!t~~~~~~~~~~ii~~Wi~iffi1~~Lkl~,J 
hO'íS:Sêl'ã,ifi:TêsoOns®Utdadi!,;tJO. :MuíiictpiQJt_etirã40:i! trtúíSiiôrilt..Jo-:comiseü··vefiidilRtóiMO. 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome/ Razão Social: 
Endereço: N". : 
Bairro: 
Cidade: Cep.: 
CNPJ/CPF: Fone: ( ) 

trEMi "- UANTi ~~ E§í>litlm!C>\Ç~Q l!ím!i;õ ~RÊOO ,,. ....... '\_ .. ~ Ut ___ .. ·---~ 
~ij !fõT~ 

f- o1 1000 .., CIM:ENTO CP li 50 kg Primeira Linha em Qualidade 
02 4()0 m1 TABUA PINHO PARA MEIO FIOS DE PINHO C/30 CM LARG. Primeira Linha 

em Qualidade 
03 100 un VERGALHAO 3/8 Primeira Linha em Qualidade 
04 100 un VERGALHAO 5/16 Primeira Unha em Qualidade 
05 200 uu VERGALHAO 4.2 Primeira Linha em Qualidade 

06 500 un CAL PARA MASSA CH 1II DE 20 KG CADA Primeira Linha em Qualidade 
07 20 Kg PREGO 17 X 27 Primeira Linha em Qualidade 
08 20 Kg PREGO 15 X 15 Primeira Linha em Qualidade 
09 20 Kg PREGO 18 X 30 Primcim Linha em Qualidade 
10 20 Kg PREGO 25 X 72 Primeira Linha em Qualidade 
11 10 Kg PREGO 19 X 36 Primeira Linha em Qualidade 

é '< 
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Primeira Linha em 

Primeira Linha em 

un para escoramento mts Primeira Linha em 

.!!..~o de validade das Pro'postas: ------------Dias 

condições de Pagamento:-------------

Data da Proposta __ / __ / __ 

Tel: ____________ Email ________ -,-________ _ 

Carimbo e Assinatura da Firma: 

\ 
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Minuta da Carta Contrato no[",O/ióiii]de ~L'llik!!!....J!!LM!~:il!iul~Q!J~[J!&IDLJ!l!J:!.,~~~~ 
Secretaria Municipal de Operações- Obras e Instalações , com a Construção e Refot•mas de Meio Fios , 
Passeios , Bueiros , Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I 
Avenidas em Bloquetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas 
Rurais do Municipio de Minduri- MG, no exercício de 2015. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI, Estado de Minas Gerais, entidade de direito público, 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 LTDA, CNPJ n". , sita a Rua , n". -Bairro , na cidade de I MG, 
representada pelo SR. , brasileiro, estado civil , profissão , portador da RG n" , expedida pela SSP/MG, 
inscrita no CPF n°. , residente e domiciliado na cidade de I MG, Rua , n° , bairro , daqui por 

.. ~te denominado CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

l-OBJETO: 

li- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) Pelo Fornecimento total dos materiais do objeto do presente ajuste a CONTRATADA 
receberá o valor total global de '!§L·" ,~CC )~ 

c) No Caso de Prestação de Serviços , todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais devidos em decorrência da execução 
dos serviços contratados serão de exdusiva responsabilidade da CONTRATADA, não acarretando a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade: quanto ao recolhimento. 

Rua P , 99- Vila Vassalo- Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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III- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da Aquisição de Materiais de Construção para atender a Secretaria de 
Operações - Obras e Instalações , com a Construção e Reformas de Meio Fios , Passeios , , 
Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I Avenidas em Bloquetes e 
também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas Rurais do Município de 
l'Hinduri - MG, no exercício de 2015 , desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente, a saber: 

IV- DAS RESPONSABILIDADES 

No Caso de Prestação de Serviços de Mão de Obra 

a - Elaborar todos os projetos necessários a perfeita execução da obra, obedecendo o P1ano de Trabalho e as 
normas pertinentes da ABTN (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

b - locar a obra obedecendo às dimensões e elevações (níveis) do projeto; 

c - manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d - cumprir fiehnente as disposições das normas de segurança da contratante, que são de seu inteiro 
conhecimento; 

'ser única e exclusiva responsável por todos os danos materiais ou pessoais decorrentes dos trabalhos que 
direta ·ou indiretamente executar, ainda 'que tais danos ·sejam causados por ·caso fortuito, força maior ou atos de 
terceiros sob sua responsabilidade, ou ainda que decorram de determinação das fiscalizações; 

f- os serviços executados pela finna contratada terão garantia de 03 (três) anos, contados do término e entrega 
da obra, por eventuais danos, exceto aqueles considerados por lei como casos fortuitos ou de força maior, 
Jevendo.a.-coatmtada ser -avisada. imediatamente, -tendo -um. pr.azo de 48:00 (quarenta e oito} homs pm:a verificar 
os danos ocorridos. 

g - enviar a CONTRATANTE findo o presente instrumento, copias de contribuições fiscais, encargos 
trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais devidos em decorrência da execução dos serviços 
contratados. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326~1219- Fax: (35) 3326~1444 
CEP 37.447~000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Fornecimento de Materiais de Construção 

paulatinamente e de acordo com a emissão de ordem de compra e colocados no local indicado constante 
neste Edital , sendo exclusivamente por conta e risco da contratada , conferidas e condicionadas a 
aceitação pelo responsável do setor de obras do Município de Minduri- MG, não sendo aceito nenhuma 
.alteracão de valores e reajuste no preco da proposta apresentada sem que seja apresentado o documento 
fiscal de compra feito pela empresa participante deste certame (Documento Fiscal anterior e posterior) a 
data de abertura das propostas apresentadas , tendo que ser comprovado neste documento fiscal que o 
item (s) tiveram reajuste de valor na sua aquisição após a proposta apresentada no dia , local e hora 
marcada para abertura do certame e contratação e será entregue sem nenhum ônus a Contratante. 

V- DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 

1 - Pelo não cumprimento das obrigações, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA. sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal incidente e de 
eventual ressarcimento por perdas e danos; 

"C) ·suspensão temporária ·de participação- em licitação e impedimento de ·contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
-pemnte-a própria-autoridade que .aplicoua.pena!idade. 

2 - Para os fins do disposto nesta cláusula. o valor do contrato corresponderá ao valor total da 
r---,ração. devidamente atualizado. 

3 - As multas e demais _penalidades e sanções estabelecidas nesta cláusu1a não impedem que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato. 

4 -A rescisão a que se refere o item anterior dar-se-á na fonna da Lei ll0
• 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com suas alterações posteriores, sem embargo da mu1ta a que ficar sujeita a parte que der ensejo 
ao destrato. 

5 - A Contratada reconhece os direitos da Prefeitura em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

VI-DA VIGÊNCIA 

Rua Penha, 99- ila V saio- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mi -Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Vll- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1 - O cumprimento da presente carta-contrato fica vinculado aos termos do edital da Carta 
Convite 006/2015, seus anexos e a proposta da CONTRATADA 

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

3 - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na ~ª~rtft~fili_VI~ 
it•, óoJ)qo~~,:c1K!ü:ae:reV:ÇJ;eiJ:O c1~:~,Jji5) 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 
·0igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam para todos os fms e efeitos de 
mreito. 

Minduri - MG, de de 2,015. 

Contratada 

Testemunhas: 1----------------------

2-------------------------------

\ 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri -

MG, a Carta Convite n• 006/2015, referente e Processo Licitatório n• 011/2015. 

_______ ,_de ______ de 2015. 

(Carimbo e Assinatura do Destinatário) 

\ 
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PORTARIA N° 540/2015 

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
MUNICiPIO DE MINDURI- MG.". 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com as Leis em vigor, RESOLVE: 

-Art. 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para 
sobre a _presidência- d? primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE' DE 
liCITAÇAO DO MUNICIPIO DE MINDURJ, Estado de Minas Gerais para o exercício de 
2015. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

1° - Lucas Lópes Magalhães- Presidente 
2 o - José Edson Botelho • Membro 
3 °- Maira Fe~ira Rocha - Membro· 

SUPLENTES: 

1° ·José Geraldo de Andrade · 
2° - Hosana Alian dm{Santo" 

' ' 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. -

'Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

' 
Minduri (MG), 05 de janeiro de 2015. 

r;t;J~ Lf!t, 
É RONALDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

' ' 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri -

MG, a Carta Convite n• 006/2015, referente e Processo Licitatório n• 011/2015. 

,o? Ode r-t&h(ha de 2015. 

Rua Antônio Luiz Furtado, 76 
l . c t l·''•· en ro 

!27447-ono - 1<''-~wi ·!I' • 
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,, 

RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri -

MG, a Carta Convite n• 006/2015, referente e Processo Licitatório n• 011/2015. 

-------'.:%>de /1;(YYJZtf/Jlo de2015. 

o Assinatura do Destinatário) 

:;; o'f 1"7-3/00D/- 6?6 
é'Pf't:#60..! fot,~rtvVS p? 
é]?~""Tflv,e40 ,?.-ÍJ/-4 

,tr/" /f/vtvOt'"' 4-'"' /?5 
11-fl.cf-?"-:> é?cff'· 3 (;l ':f<>O O-O"" 

,/f./1/f?j? 85/-4--t--i? )4 

~~ 
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11." ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA "COPERGOJ, MATERIAIS DE CONSTRU(,~ÂO LTDA" 

RUI ll..DEFONSO GOMES, Brasileiro, casado por Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 23.0; .1957, 
natural de Andrelâl!dia - MG, residente e domiciliado à Rua Jose Maria de Carvalho, n." 270, bairro Nossa Senhora de 
Fátima, CEP: 37.300-000, Andrelândia, MG, portador da Carteira de Identidade n." M-1.111.689 SSP/MG e do CPF n." 
263.472.296-68; 

DONIZETTl SILVA GOMES, Brasileiro, casado por Comunhão Parcial de Beru;, empresário, nascido ern 2{t05.195S, 
namru! de Piedade do Rio Grande -MG, residente e domiciliado à .Rua Aiuruoca, n.0 135 A, bairro Areão, CEP: 37.300-
000, Andrelãndia, MG, portador da Carteira de Identidade n." M-780.277 SSP/MG e do CPF: 813.539. 798-49; 

CARLOS ROBERTO PEREIRA, Brasileiro, casado por Comunhão Univefsal de Bens, empccsário, nascido em 
04.05.!961, naturnl de Andrelândia ~ MG, residente e domiciliado à Rua Oliveira Mafra. n." 31, bairro Centro, CEP: 
37.300-000, Andrelãnd:ia, MG, portador da Carteira de Identidade n.o M-1.279A32 SSP/MG e do CPF: 331.2Hi056-15; 

MlRTES MARIA DE MEDEIROS GOMES, Brasileira, ca~ada por Comunhão Parcial de Bens, advogada, nascida 
em 13.06.1967, natural de A11drelãndia -- MG, re.<iidente e domiciliada à Rua Jose Maria de Carvalho, n.~ 270, bairro 
Nossa Senhofa de Fátima, CEP: 37.300-000, Andre!ãndia:, MG, portadora da Carteira de Identidade n.0 M-3.850.037 
SSP/MG e do CPF: 563.83&.516-91; 

Únicos Sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gim sob a Denominação Sccial de 
""COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA''. devidamente inscrita no CNPJ ~ob o n.~ 
22.207.77:3/0001-86, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais- JUCEMG n" 
312.0238931.1 em 17.07.1986, sediada nu Rua Aiuruoca, n.Q135, bairro An':âo, CEP; 37300-QOO, Andrelândia, MG. 
resolvem de comum acordo promover sua ll.n Alteração Contratu;:!l mediante cláusulas e conrf1ções seguintes: 

I -l~A <:RIAÇ . .\0 DE FILIAL: 
Fica neste ato, constituída a filial, que exen~erá o mesmo Objeto Social da Matriz, com sede e don1icílio à 

• RUA MARECHAL lfLOKIANO, N" 57, BAIRRO CENTRO, SÃO LOURENÇO, MG, CEP 
31470...000. 

---------------------
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL- NOVO CÓDIGO CIVll~ I 2002 

1-0A DENQMJNACÃO SOCIAL. SEDE E f'RAZO DE DJjRAÇÃO: 
A sociedade gira sob a Denominaç«o Social de "COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA", 

cem sede e domicílio à Rua AiuruO(;a, n." 135- Bairro Areão CEP: 373()0.000- Andrelândia- MG, Lendo o foro na 
comarca de Andrelândia -- MG, pura o exercício e o cumpnmento dos direito>; e obrigações n~s.ultantes des:e contrato, 
podendo n qualquer tempo, abrir ou fechar í.ilia l ou o\ltra dependência, medíam"' alteração contratm\l n~sinadá por mdos 
os sóci•ls, teudo inicí~do ~>uas ativióade;; ePl OLQS_l986. sendo o prazo de dur.tçfu) da sociedftde por tempo 
indetennínado, e;.;linguiodo-se por vontade :..minime dos sôcios e nos cmo& pré-vistos em lei. 
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PÁGINA•21S 

u.• ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA "COPERGOL MATERIAJS DE CONSTRUÇÃO LTDA" 

lll- DAS FILIAIS: 
A sociedade possui 06 (cinco) filiais com sede e domicilies a seguir descritos: 

• Rua Ezequiel Ribeiro Teixeira, n" 44, Centro, Carrancas, MG, CEP: 37245~000, e tendo o mesmo objeto social 
da matriz e o capital destacado de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), CNPJ: 22.207.773/0004-29, NIRE: 
3190168077-5; 

• Rua Marechal Floriano Peixoto, n"132 C, Centro, São Vicente de Minas, MG, CEP: 37.370-000, e tendo o 
mesmo objeto social da matriz e o capital destacado de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), CNPJ: 22.207.773/0005-
00, NIRE: 3190\68076-7; 

"' Av. Governador Valadares, nQ 30, Centro, Santa Rita de Jacutinga, MO, CEP: 36.135-000, e tendo o mesmo 
objeto social da matriz e o capital destacado de R$ 1.000,00 {Hum Mil Reais), CNI'J: 22.207.773/0006-90, 
NIRE: 3190168078-3; 

• Av. Prefeita Dona Terezinha, n" 81, Centro, Arantina, MG, CEP: 37.360-000, e tendo o mesmo objeto social da 
matriz e o capital destacado de R $l.OOO,OO (Hum Mil Reais), CNPJ: 22.207.773/0007-71, NlRE: 3190168079-
1; 

• Rodovia Governador Israel Pinheiro, Km 2, S/N, Zona Rural, Andre!ândia, MG, CEP:37.300-000; e tendo o 
mesrrio objeto social da matriz e o capital destacado de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), CNPJ: 22.207.773/0008-
52, NIRE: 3190204403-1; 

• Rua Marechal Floriano, N" 57, Bairro Centro, São Lourenço, MG, CEP: 37470-000, e tendo o mesmo. objeto 
social da matriz e o capital destacado de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais). 

IV DO CAPITAL SOCIAL: 
O Capital Social da Sociedade é no valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de Reais), divididos em 1.000 (Hum 

mil) Cotas, no valor nomind de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), já totalmente subscrito e integralizado e realizado em 
moeda corrente no país, dividido entre os sócios da seguinte maneira: · 

RUI ILDEFONSO GOMES 
DONIZETTI SILVA GOMES 
CARLOSROBERTOPEREURA 
MIRTES MARIA DE MEDEIROS GOMES 
TOTAL: 

V DA RESPONSABILIDADE: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralízação do capital social; (art. 1.052, CC/2002). 
Parátrr:fn Único: Conforme estabelece o artigo L054 combinado com o artigo 997, VIl, do Novo Código Civil, os 
sócios nãa responderão subs::diariamente pelas obrigações sociais. 
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10.• AL'I'ERJ\.ÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA "COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA" 

VI DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: 
Os sócios administradores poderão,. de comum acordo, filt.ar uma retirada mensal, a título de "pr()..labore", 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

VII DA ADMll\'lSTRAÇÃO: 
A Administração da sociedade e o uso do nome empresarial são exercidos pelos sócios: CARLOS ROBERTO 

PEREIRA, DONIZETTI SILVA GOMES E RUIILDEFONSO GOMES, assinando pela sociedade em conjunto ou 
separadamente, vedada, no entanto, em atividades estr,mhas ao ínteresse soda1 ou assumir obrigaçôes seja em favor de 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis e imóveis da sociedade, sem autorização 
do(s) outro(s). 

VIII- DOS CASOS OMISSOS: 
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei 10.40612002); 

observar-se-ão na omissão do diploma legal nmninado e deste contrato, as nonnas da Sociedade Simples e, 
facultativamente as depcmições. contidas na lei da Sociedade Anônima, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada. 

Os Sócios AdministradW"es declaram sob as penas da Lei de que não estão impedidos de exercerem a 
admini~ração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

_peita ou suborno, concussão, peculato, ou coutra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, Contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (art. LOll, § !". 
CC/2002). 

IX- DA INDIVIS(JULIDADE E TRANSfERÊNCIA DE COTAS: 
As coias dii sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 

do outro sócio, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para sua aquisição, fonnalizando,. se 
realizada a ce.~são delas, a alteração contratual pertinente; (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002). 

Parágrati;t Único: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá ,;omunicar aos demais, por intermédio de carta 
registrada, com antecedência de 90 (noventa) dias, a sua intençao de não rnais continuar na sociedade. 

X- DO EXERCÍCIO SOCIAL. DO BALANCO E DOS REf:i!ULJ:AOOS: 
O exen:ício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com s elaboração do inventãri-o, do balanço 
patrimonial e do balanço de resullaOOs econômicos. 

§ 1° - A sociedade deliberará em revnião dos .~ócios,. devidamente convocada, a respeito da di~tribuição dos 
resultados. proporcionalmente aos percentuais de participa~âo do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da 
Lei n° 10.406/202. 

§ 2~ " Fica a sociedade autorizada a distnbuir antecipadamente lucros do C;t;.ercício, com base em levantamemo 
do balanço intermediário, obl!ervadas as reposições de lucros quando a distribuição afetar o capital, confoune estabelece 
o artigo l.059 da Lel 10.406/2002. 

www.jucemg.mg.gov.br e· 
assinmh1 em 23/04/2014 por 

r<íg. 5:"9 
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lO.~ AL'fERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA "COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TDi\" 

XI Dj) FALEc:Il\IIEJ'iTO DE SÓCIQS J!lSSOifUC.~O E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: 
Falecendo, falência ou afastamento de qualquer sócio não se consrituirá causa para dissolução da sociedade. que 

conthlllará com seus sócios remanescentes. 

§ l" - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios. caberá aos socJOS 
remanescentes, juntamente com um dos herdeiros. ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do 
Balanço PatrimoniaL fixativo dos haveres de cada uma das partes, na proporção das cotas sociais. 

§ 2" ~O Balanço Patrimonial será levantado com a data do ultimo dia do mê> anterior ao evento. 

§ 3" - A sociedade será dissolvida e liquidada apenas por deliberações do5 sócios cotistas, pam este fim 
convocados, respeitando a deliberação dos sócios, conforme- quorum previsto do parágrafo séOmo, da clausula décima 
deste contrato. 

:.Xll REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS: 
As. deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, presidida e secretariada pelos sócios presemes, que 

lr.vrarão uma Ata de reunião levada po:o;teriormente a registro em órgão competente_ 

§ l" - A convocação para -reunião de sócios se dará por escrito. com obtenção individual de c1cncia . 
. di~pensando-se as formalidades da publicação de anuncio, conforme § 6"' do artigo 1.072, da Lei n~ 10.40612002. 

§ 2" - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira o;onvocação, de titulares de no minimo :Y4-
(tt'ê.'> quar<U·'>) do capital e, em segunda qualquer mhnero. 

~ 3" - Fíca dispensada a reunião dos sócios, quando este~ decidirem por escrito wbre as matéria:; ohjeto de 
deliberações, nos termos do§ 3~, do artigo 1.072 da Lei n" l0.4U612002. 

§ 4" - A reunião dos sôcios ocorrera nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses 
depois de findo o exerc[cio social, de acordo com o a11:igo J .078 da Lei n" 10.406/2002 e extr.~-or-.:Jinariamente sempre 
que os interesses sociais exigirem o prornmciamenio Cos sócios, salvo se todos os sóclos estiverem pre;:entes e 
decidirem por esctito acerca da matéria em pauta. 

§ 5" - Nas rcuniõe.", o sócio poderã ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de 
/~ mandato com especificações dos atos autorizado~;:. 

' 

§ 6"- Os sócios deliberarão em reunião sobre as seguintes matédas, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro 
do pre-~ente artigo: 

I - A aprovação da~ contao,: da adminÍS'tf'al:.ão 

H - A designação dos administradores; quando tCitl! e.m ato separado; 

Jil- A destituição dos administradorer;.; 

lV- A incorporaç;'ío, a fusão e a {!issolução, ou cessação do estado de liq'lidnção: 

V • A non1eação e destruição dos liquidau~e~ ~ 0 jnlgamemo d.aR '""''""""' 

arquivado na Junta Comercial do 

pág. 6í9 
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10.• ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA F..,'\IPRESA ''COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA" 

VI - O pedido de concordata; 

§ 7~- As deliberações dos sócios serão tornadas, observando-se os quoruns mínimos a seguir: 

1 ·Pelos votos COtteSpondentes, no mínimo, a três quartos do çapi.tal social, nos casm; previstos nos incisos V e 
VI do artigo 1.071; 

li - Pela maioria de votos presentes, nos demais casos previstos nest-e contrato ou na lei: 

XIII DAS DELffiERACÕES !INAIS:: 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento Particular de Contrato Social em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de 02 (Duas) testemunhas. 

om 

Juiz de Fora- MG, 21 de março de 2014. 

\ 

de Minas Gerais, sob o 
protocolo 141263.308-9 e o 

Marinc\y de Pa1üa Bomfiro -- Secretária 

CINEZIA GARCIA HENRlQUES 
CPF: 072.288.706-03 

) 
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tef'iHícOl]tiCC'S-LC"dõ-Cúme'iitOda emfircSa CÕPERGOL MA TEÍÜAIS'-DB" CONSTRUCA , irC::3T2ü23"iN3T:r. foi d·crc;:;cto ";;:· 
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Prime ira 

Segu..1da 

§ lQ 

§ 22 

~uarta. 

11 K & R l!IliDURI Il!'DA 11 

llatu.ral de Cruzilia/i,:G, nascida aos 23/0J/1966,residente , Av: .. .. . . ........ " 

Orland:ino Sonzc. .Andrade n2-87, Ce/;.trP ;:-.:;.nduii/}aG· .. ·,:põr--:;ador da c ar-. .. .. .. ... .. .. .. 
te ira de ide -~;idade n ·:- H-5. 036 .. 835 ex]edido pela Secretária De 

Segu:ra~J.ça :.'lÍblica-l.:G = 31/07/87., devidamoocte i11scrito no C:L'F(l-.]l') 

cob. o lllldl3 !12- 5.0.5 325 076-34 e RICA?.DO VILELA ALv:lS,Brasilei

ro, solteiro,cornerciJ.:lte, rra+ural de Oruzilin/I;:G, nascido aos 14,' 

09.70 residente e donicilLcdo à Ru:::. llajor G-::~briel l?enha De Andra-

d 0 "5 'd d "' "" d · '"G e :.1-- :;> na c1. a e .L-e .:·_m t1r:t;;: .... , portador d~;, carteira de iden-

tido.de nº- 1.1-6.419.362 ex)edida pela Secretária de Segurança ~JÚ·~' 

blica-EG em 14/09/89, devidamo;1te inscrito no C:i1F (I,:F) sob o n?-' 

810 535 176-SJ,resolver.::. de corn\J.ID. acordo orc~:.nizoll' uma socied2.de ' 

pQr cotas de res)o~_sa.bi1idade lim.itaíla, de acordo com a lei nQ- ' 

3. 708 de lO de Jac.le ir o de 1919 e o fazem mediante as cláusulas e 

condiçÕes seg:...~intes: 

A sociedade ado-tara a denomin~ção social de K & R r.:nmtm.r LTDA e 

nome de Fa::tasia K & R IJI:rou:n. 

OJJ~TO SOCIAL 

A Sociedade terá como ra.!llo a atividade o Ooc.ércio Varejista de 

Madeiras e materiais de construção en geral ••• 

Ckl.TT.AL SOCIAL 

O caLJital sÓcial será de cr;';50o.oo·.:::,80 (~ui::: . .h,:;ü-;os r:.lil cruzeiros) 

divido eu 1.000 cotas no valor u.:litário de c:t<.~500,00 (q,uin.hentos' 

cruzeiros totalmente i:ltocralizJ.do, =:.este ato em troeda corrente ' 

Nac;iorJ.a~. ,-~ue OG dois sÓgio subscrevem em. partes iguais isto é. 

500 (quiJ.1hentas cot:::.s para cada sócio). 

-~-1.. integraliz;:,ç:ã.o do capital sócial será 

Nacional no ato da assinatura deste 
•• 

-A resp~usabilidade dos sócios será 

do capital social. 

. SEDE SOCIAL 
A Sociedade teru sua sede SÓcial a Rua 

' i/I4G-
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A SociedW.e será res;::-ese::~.:::::.'-1 

por a.:nbos os sócios, os q_.~ais clis-:riOL<..i=âo entre ' s2 os e~cargos ~ 

raie de ad.mi!:.istração .. Aobos os sócios ,q,u=:do ::o LJ.tereso:e e na re 

presentação legal da sociedade, terão atribuições e )aderes que á' 
lei confere aos Gerentes de sociedade ,?or cotas de Respol·:sabilida

de Limitu.da, u .f:ir:l de garu:..·~tir o fur1eionamento da sociedade, poden

do par::~ t.D.nto enitir cheques, promissÓrias, aceitar duplicatas, e:; 

dossos e as~iHar qualquer documento ;JÚblico ou particular, que es

teja dentro do ob~eto sÓcial. 

-Os sócios gerentes ficarão ddspe~sados de prestarem caução 

-Fica express~~erite proibido o uso da Razão SÓcial e~ operaçÕes 

estrad1as, de ~:1ero favor, tais co!llo : Avais, endossos, fia..'lças etc 

1 d . f '. ' dd .,sa vo :;;_uan o ta~s atos be:;.e iciarem a propr~<:!. socie a e. 

Os sÓcios JaquelL~e 'Da Silva .··acheco 3 Silva e Ricardo Vilela .Al-' 

ves, qu8.lldo 2':::> L"lteresse d~ socieC.,;..de fc-Ll'Ô:O uso da 

ass:ina."ldo em conjLmto ou se;>armor!'Ie: ~te do segui.."lte 

K & R MI!DURI LTDA 

K & ll !.IINDURI LTDA 

Ricardo Vilel& .(Lves 

nETI.:l!WA llRÓ-Ll~.BORE 

Os sÓcios gerentes Jaquel~:e Da Silva Pacheco Z Silv& e Ricardo Vi 

lela Alves, receberão da sociedade uma retirada nensal ?rÓ-labore• 

ey_u.i-valente a 01 (Hum) salário r-.:i:.'1imo Regional e que poderá ser • 

elevado até o má:-::im.o perL~itido pela legislação do L11.,;osto De Renda 

,independGnte de a~ters.;!Ílo co~1trat~~al .. 

-ICSULT.,·~ICS .:~!t'".:'i.IS 

Os lucros ou prejuizos apuradoz em br.llan~ •. ~ç~o~~~~~ 
do a~uaL~ente, no dia 31 de Dezembro, s 
nu. proporção de seu capit.s.l. 

-Por delibera,;ão dos sÓcios, os lt~.cros 
tidos, par..;~ posterior distribu.i,~ão ou aunentoJ<I~ 

..,...~~ 
pendente, event:.{.a,is prejuizos, a fira de que 
sadas co:rr lucros futuros. 



.. -

. . 
sc>c~e"liade r;..ão se • •• 

ditado. 
-se os herdeiros do falecido 

. - .. - . . . 
ou ll~tc:::ti~~t~- ~~~ ~dtJ-~e~t..'!'em .. COEtinuar 

na socied.:J.de, receberão seus haveres alJUJ:'J.dos eu bn.la.nço geral ex-' 

t?.çÕes mensais igu:J.is, venciveis a partir 

evento,en::. 06 (seis) pres

da a)rese~ta0ão do alvará 

judicial que au-t:orize a adjudicoç~ão das cotas ou do formal de part,! 

-Fica'll facultadas , Dediunte acordo 
.. 

Ul:m,n.me ent:.:e os socios herdei-

ros,. outr::ts condiçÕes de puc;an.e:·1to, desde q_ue não afetem a situação 

econôm.ica financeir::. da socioé'.nde, se;.:do os titu.J.os referidos no p~ 

ragra:eo anterior -, serJ.o e: .. ~i .~.~idos pela soe ied8.de, cor.1. 

yermgnece::::.te., 

lhe co.:.cvier, en g_ualquer p::.:rte do território I'iacional. 

lª ::_,;RL;3IfLt -TR.Aii3FEiilli:·oiA DE COTAS 

)!J Terceira 

IrES>!''--'i: :D03 sÓcios poderão trn.."lsferir suas cotas a estran..•ws sem • 

ple..'!a a'IUê::-wia do outro, que se::.-:pre terá J.Jreferência e~:a igualdade' 

de c ... ~X!diçÕes para sua aquisição. 

DECL:'.RA:; ÁO 

Os sÓcios declaram. expressamente que não se o,chau i~clu.sos nas nroi . -
bições de arq_uiva.mento previsto no nf2III do artigo 38 da lei Fede-' 

ral n~= 4. 726 de 13 de julho de 1965 

Os casos onissos serao resolvido a luz da lei nQ 3708 de 10 de Ja

neiro de 1919- ,legislação posterior o.plicúvel a espécie e en:fim de 

acordo coe as noruas de direitos ca.'bÍYeis. 

-E, por estarem ,asGim j·;..'l .. sto e oa:::.binados, :firmam pera:1te 02(duacs;)l 

testemu:.:has abaixo de ser i t8.s, o presente instrumento 

as, destL~ando-se a primeira a Junta 

Gerais. 
Minduxi/lilG 20 De 

'•'''I DA 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEOADB5MPRESÁRIA 
K & R MINDU'RI LTDA ~ME. - ~ ..-; 

LJMITADA 

RICARDO VILELA ALVES- 'brasileiro, casado soO o regime ele comunhão untversal de 
bens, empresário, residente na cklade de Minduri, MG, na Rua Sagrado· Coração de 
J,esus, n0417, bairro Vila Vassalo, Cep 37.447-000, [d.enUdade· M M-6,419.362,--'SSP
MG e CPF n0810.535.17G--53 e SIMONE GORETI JOSE VILELA. ALVES, bras(leira, 
casa<l.a sob o regime de comunhão universal de bens, empresália, residente na ciàad·e 
de Minduri, MG, na Rua Sagrado Coraç5o de Jesus, n0417, bairrq Vila Vassalo, Cep 
37:447-000, identidade na MG- ·[1.323.378,-SSP-MG e CPF na 250.915.838-40, únicos 
sócios da sociBdade empresária limitada denominada K & R MINDURI L TDA -ME, com 
sede na o-idade de Minduri, MG, na Rua Antônio luiz Furtado na 76, Cep 37.447-üüO, 
devidamente registmd~ na Junta Comercial do estado de Minas Gerais sob o N!RE n? 
31203569062 e inscrita no CNPJ MF sol) o n065.216.22810DD1-69, resolvem de comum 
acordo e na melhor forma de direito procecrerem a presente- alteração e adequação ao 
atual Código Civil, conforme JS cl3usulas e condições seguintes: 

1- O capital social é de R$ 10.000,00(dez mil reais), já totalmente integralizado em 
moeda corrente do País, passará a ser de R$ 50.000,00 {cinqüenta mll reaJs), 
sendo o presente aumento totalmente integralizado neste 810, em moeda corrente 
do Pais. 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CL6.USULA. PRL""\1E!R.J\ - A sociedacle gíía sob a denominação soda! de K & R 
MINOUR! LTDA - ME, com sede na cicfJde ele Mincluri, MG, na Rua Antônio Luiz 
Furtado n076, Cep 37.447-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ 50.G00,00 (cinqCienta mil reais), ].á 
totalmente integralizado em moeda corrente do PJís, clividldo em 50.000 (cínquenta mil) 
quotas de R$ 1,00 (um real) cadJ uma, e esta Jssim dlstnl)uido e-nlre os sócios: 
RICARDO VILELA ALVES 25_000 quot:Js R$ 25.000,00 
SfMONE GORETI JOSÊ VILELA ALVES 25.000 quotas R$ 25_000,00 

CLÁUSULA TERCEfRA -A respons<JI)Uidade de cadJ sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL, 

CLÁUSULA QUARTA - O objetivo da soc1edode é o comércio varejista de madeiras e 
materiais de construção em geral, prestação ele serviços de mão-ele-obra na área de 
construção civil, 

CLÁUSULA QUINTA ~ A administrJção da socfecl·ade, bem como o uso do nDme 
empresarial, é exercida em conjunto ou isoladamente por ambos os sódos, estando por 
este motivo, expressamente proibidos, subscrever endossos, saques de favor, fianças 
ou abonos que possam envolver a responsa!)ilidacle sodal~ Os administradores 
responderão perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que prati-car 
com violação da Lei e do contrato social e representam a .wciedade ativa e 
passivamente, judicial e extrajudici-almente. 

rl 
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CLAUSULA SEXTA - Os sócios administradores tem dfrei1~ a uma> cetlrada a titulo de 
pró-labore que e de até o mãximü permitido pela reqlsl<at-lo em vigor dQ ll'nP~to _de
Renda. 

CLÁUSULA SÉTIMA -A duração da socie-dade ê- por tempo indeterminado. 

ClÁUSULA OITAVA -O fow ef-eito foi da comarca de Cruzília, MG. 

CLÁUSULA NONA - Ao término do exerci-cio sodal que se dá sempre e.m 31 de 
dezembro de cada ano, o admims~r.ador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo a elaboração do inllentário, do balanço patrimonial e do 
b:alanç:o de resultado ec:onômi·co, caOOndo aos sóciDs, na prqporção de suas quotas os 
lucros ou prejuizos apurad-os. 

C.LÂUSULA DÉCIMA - Os administradores dBclaram. soü as penas da lei, que não 
estão impedidos üe exercerem aõmini.straç5o da sociedade, por lei especla~. ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontr;:,rBm sob o.s efeitos -dela, a pena. que 
vede, ainda que temporariamente, o aces.s.o a cargos públicos; m1 por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peclJiato, OlJ contra a economia pQpular, 
contra Q sistema fmanceiro nacional, contra normas de defes-a da concorrência, contra 
.as relações de consumo, fé p(lblica, ou a pr:oprie·cl.ade. (Artlgo 1.0"11, parágrafo 1", do 
Códtgo Civif/2002). 

E assim, por estarem justos e combinados, assinam a presente alteração contratual. 
digitada em1 tiê:s.-vtasiguais, fomla e teor, 

Minduri (MG}, 18 de Março de 2011. 

SIM 



FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

ôti~Jêth'-i:'Aquisição de Materiais de Construção para atender a Secretaria Municipal de oJ){;~-ações -
Obras e Instalações, com a Construção e Reformas de Meio Fios, Passeios, Bueiros, Prédios Públicos, 
Rede de Esgoto, PaYimentação de Vias lJrbanas em Ruas I Avenidas em Bloguetes e também para 
Manutenção c Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Minduri -

N" 5 

em 2610212015 às 14:00 horas. 

_9---Q_rocedimento i 1 na i e suas i e 
, ~ondições 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. 

Óbs:l-fflriorlliftte:;:O .[teni-18 Areia Lavada deverá ser cotado com o preço no depósito da EmpreSa Licitante , 
p "' ' ' ' • ' - ' 

pi,/;_-~~-,.6 ·de--j~po~s~Úlidade do Município retirá-lo e transportá-lo com ~eu veiculo PróPrio. 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome/ 'Razão Social: K&R MINOURI L TOA 
Endereço: RUA ANTÔNIO LUIZ FURTADO N". 76 

Bairro:CENTRO 
Cidade: MINDURI-MG Cep. : 37447w000 
CNPJ/ CPF: 65.216.228/000169 Fon"( 35]3326-1373 

lTl':M QJTANT; l;JNID; ESPECIFICAÇÃO ~REÇO PREÇCl TOTAL 
UNITÁRIO 

OI 1000 "" 'CIMENTO CP H 50 kg Primeira Linha em Qualidade 19,24 19240,00 
02 400 ml TABUA PINHO PARA MEIO FIOS DE PINHO C/30 CM LARG. 5,19 2076,00 

Primeira Linha em Qualidade 

f-, ê \00 "" VERGA LHA O 3/8 Primeira Linha em Qualidnde 30,99 3099,00 
04 \00 "" VERGALHÃO 5116 Prim~.:ira Linha em Qualidade 20,80 2080,00 
05 200 "" VERGALHÃO 4.2 Primeira Linha em Qtmlidade 5,15 1030,00 
06 500 "" CAL PARA MASSA CH lll DE 20 KG CADA Primeira Linha em 5,49 2745,00 

Qtwlidade 
07 20 Kg PREGO 17 X 27 Primeira l,inlla em Qtmlidade 6,59 131,80 
08 20 Kg PREGO 15 X 15 Primeira Linha um Qual idade 7,32 146,40 
09 20 Kg PREGO 18 X 30 Primeira Linha l:lm Quulidadc 6,59 131,80 
10 20 Kg PREGO 25 X 72 Primeira Linha em Qualidmic 9,24 184,80 
\I \0 Kg PREGO 19 X 36 Primeira ],inha em Qualidade 6,59 65,90 



' 
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'\_ / 
12 20 "" BALDES PARA CONCRETO Primeira Linha em Qualidade 5,16 103,20 
13 40 Kg ARAME RECOZIDO Primeira Linha em Qualidade 5,76 230,40 
14 05 "" P AS COM CABO N° 4 Primeira Linha em Qualidade 19,80 99,00 
15 05 "" CHIBANCA COM CABO Primeira Linha em Qualidade 16,20 81,00 
16 50 "" SERRINHAS Primeira Linha em Qualidade 4,20 210,00 
17 10.000 "" TIJOLOS MACIÇO DE BARRO COMUM Primeira Linha em Qualidade 0,29 2900,00 
18 200 MJ AREIA LAVADA Primeita Linha em Qualidade 45,00 9,000,00 

019 40 MJ BR!TA N° O Primeira Linha em Qualidade 99,98 3999;20 
20 104 MJ BRITA W I Primeira Linha em Qualidade 99.98 10397,92 
21 13 M3 BRITA N° 2 Primeira Linha em Qtwlicladc 99.98 1299,74 
22 05 "" CARRINHO DE MAO PARA OBRA DE METAL PNEU DE CAMARA 66,00 330,00 

-2,5 Primeira Linha em Qualidade ' 
23 05 "" "ENXADAS DE 2,5" Primeira Linha ~::m Qualidade 14,30 71,50 
24 05 "" ENXADAO COM CABO Primeira Linha em Qualidade 22,29 111,45 
25 20 Kg ARAME GALVANIZADO Primeira Linha em Qualidade 8,99 179,80 
26 80 "" CAL PARA PINTURA Primeira Linha em Qualidade 5,76 460,80 
27 2.000 "" TIJOLOS VAZADO- LAJOTA 6 FUROS 14 x 23 em Primeira Linha em 0,41 820,00 

Qualidade ,---.,, 120 un Tubo PVC 150 mm 6 mts cada Primeira Linha em Qualidade 94,80 11376,00 
29 50 "" Tubo PVC 100 mm 6 mts cada Primeira Linha em Qualidade 37.89 1.894,50 
30 20 un Tubo PVC 50 mm 6 mts cada Primeira Linha em Qu~lidade 21,69 433,80 
31 70 un Tubo PVC 1/2 Cola 6 mts cada Primeira Linha em Qualidade 6,87 480,90 
32 20 "" Adesivo para tubo cola PVC com 175 gr cada Primeira Linila em 7,80 156,00 

Qualidade 
33 50 un Joelho PVC l 00 mm cola Primeira Linha em Qualidade 2,99 149,50 

34 50 un Tê de PVC 100 mm cola Primeira Linha em Qualidade 5,20 260,00 

35 50 un Joelho PVC 50 mm cola Primeira Linha em Qualidade 0,85 42,50 

36 50 un Tê de PVC 50 mm cola Primeira Linha em Qualidade 0,97 48,50 

37 15 un Tinta Latéx PV A Exterior/Interior ! 8 [ts para paredes Primeira 146,90 2203,50 
Linha em Qualidade 

38 110 un Madeira de Eucalipto para escoramento 3 mts Primeira Linha em 6,15 676,50 
Qualidade 

!Y~Io-r::;1iO'tã'í)dâ${Ji-l-ô:p_ostàS R$--78.946,41 

Praw de validade das Propostas: CONFORME EDITAL 

,r-,.dições de Pagamento: DE ACORDO COM EDITAL 

Data da Proposta _25/02/2015 

Tel: 35-3326-1373 Email : krminduri@gmail.com 

Centro 



FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

Objeto: )~quisfcão de Materiais de Constru.s;ão para atender a Secretaria Municipal de Op , @c:. -· 
Obras e 'l11stalações, com a Construção e Reformas de Meio l!'ios1 Passeios, Bueiros, Prédios Públicos~ 
Rcdt>: de Esgoto, Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas J Avenidas em Bloguetc~ i' também para 
:Vhmute:nção e Cm1strução de Mata Burros e Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Minduri-

N" 011/2015 

em às 14:00 hQras. 

' ' 
}Jcpr:OO;;IT;;, ;e.;tü na e suas posteriores 

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. 

Obs Importante: O Item LS,Areia Lavtida_ deverá ser cotado com :0 preço no depósito da Empresa 

Licitante, pois será deréSponsabilidadi/llb Município retirá-lo e tránSportá-lo com seu veiculo Próprio. 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome/ Razão Social: Copergol Materiais de Construção Ltda 

'i Endereço: Rua Aiuruoca 
, Bairro: Areão 
j Cidade: Andrelãndia-Mg 
i CNPJ/ CPF: 22.207.773/0001-86 
' i ITEM QUANT. UNID. ESPECJFICAÇÃO 

I 
! O I 1000 "" CIMENTO CP ll 50 kg Primdru Linha em Qualidade 

Cep. : 37300-000 
Fone: 35 ) 3325-1480 

PREÇO PREÇO 
UNITÁR TOTi\L. 

I lO ---
R$ 19,78 R$ 19.780.01 

I o2 400 ml TABU A PINHO PARA r.·! E! O FIOS DE PINHO C/30 CM LARG. Prim.:im R$ 6,70 R$ 2.680.on 
V\ I _inha em Qualída.tk 

) : 

·-··-i VJ \00 "" 
1 o4 100 "" O o 200 "" 06 500 "" 07 20 Kg 

O< 20 Kg 

09 20 Kg 

lO 20 Kg 

li lO Kg 

VERGALHÃO 3/8 Primeirn Línha em Qualidade 

VERGALHÃO 5/16l'rimcim Líu!"w em Qualidade 

VERGALHÃO 4.2 Primeira Linha em Qualidade 

CAL PARA MASSA CH 111 DL·: 20 KG CADA Primeira Linha em Qualidadr: 

PREGO 17 X 27 Primeira Unha .::m Qualidade 

PREGO 15 X 15 Prinwira !.inha em Qualidade 

PREGO 18 X 30 Primeim Linhn e<n Qualidade 

PREGO 25 X 72 Primeira Linha em Qualidade 

PREGO 19 X 36 Primeir2 Linha em Qualidade 

122.207 .77310001-·861 
CCPERüOL M!IJt:F(JAIS DE 

CCiNSTHUÇt,O LTDA. 

RUA A!URUOG/1., 1:.~5 
AF<.t::ii.O- CEP 37300-000 L ANDRELÂND!A- MG 

R$30,50 R$ 3.050.00 

R$ 20,40 I R$ 2.040.00 

R$5.40 R$ 1.080.00 
R$ 5.90 R$ ?.950.00 
R$ 7,22 R$ !44,40 
R$ 8,45 R$ 169,0Q __ 

R$ 7,/2 R$ 144,40 

R$ 12,06 ·R$?41,20 

R$ 7,22 I R$ 72,?0 
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"=· .. • 12 20 "" BALDES PARA CONCRETO Primeira I,inha em Qualidade R$ 5,26 R$ 105,20 I 
13 40 Kg ARAME RECOZIDO Primeira Linha em Qualidade R$ 7,90 IR$316,00 I 

' 14 05 "" PAS COM CABO N" 4 Primeir3 I ,inha em Qualidade R$ 26,28 R$131.40 ' 
15 05 "" CHIBANCA COM CABO Primeira Linha em Qualidade R$ 36,05 R$ 180.25 
16 50 "" SERRINHAS Primeira Linlmem Qualidade R$ 3.60 R$ 180,00 1 

' 
17 10.000 "" TIJOLOS MACIÇO DE BARRO COMUM Primeira Linha em Q<talidade R$ 0,35 R$ 3.500,00 
18 200 M3 AREIA LAVADA Primeira Linha em Qualidade R$ 106,00 R$ 21.200.q_Q .. _.j 
19 40 M3 BRITA N° O Primcinl !.inha em Qualidade R$ 149,00 R$ 5.960,00 ! 

20 104 M3 BRIT A N° I Prim<.'ira Linha em Qua!ldmk R$ 149,00 I 
' R$ l5.496,0Q __ ) 

21 13 M3 BRIT A N° 2 Primeira Linha em Qualidade R$ 149,00 R$ 1.937,00 . ' 22 05 "" CARRINHO DE MÃO PARA OBRA DE METAL PNEU DE CAMARA R$ 83,00 R$4\5.00 
2,5 Primeira Linha em Qualidade 

' 
23 05 "" "ENXADAS DE 2,5" Primeirn Linha em Qualidade R$ 17,72 R$ 88,60 
24 05 "" ENXADÃO COM CABO Primeira Linha em Qualidade R$ 38,52 R$ 192,60 

-
25 20 Kg ARAME GALVANIZADO Primeira Linha em Qualidade R$ 13,81 R$ 276.20 
26 80 "" CAL PARA PINTURA Primeira Linha em Qualidade R$ 5,48 R$ 438,40 : 

' ·~ 

27 2.000 "" TIJOLOS VAZADO·- LAJOTA 6 PUROS 14 x 23 em Primeira Linha em R$ 0,48 R$ 960,00 
! Qualldade 
! 28 120 un Tubo PVC 150 mm 6 mts cada Primeira Linha em Qualidade R$ 114,70 R$ 13.764,00 1' 

29 50 "" Tubo PVC 1 00 mm 6 mts cada Primeira Linha em Qualidade R$ 43,90 R$ 2.195,00 I 
~· 

30 20 "" Tubo PVC 50 mm 6 mts cada Primeira Linha em Qualidad~ R$ 25,60 R$ 5 !2,00 
< 

31 70 un Tubo PVC 1/2 Cola 6 mts cada Primeira Linha em Qualidade R$ 9,05 R$ 633,50 : 
·-

' 32 20 "" Adesivo para tubo cola PVC com 175 gr cada Primeira Linha em R$ 7,99 R$ 159,80 
! Qualidade 

33 50 un Joelho PVC 100 mm cola Primeira Linha em Qualidade R$ 2,60 R$ 130,00 
' ! 

34 50 "n Tê de PVC 100 mm cola Primeira Linha em Qualidade R$ 5,68 R$ 284,00 ' 

35 50 "n Joelho PVC 50 mm cola Primeira Linha ern Qualidade R$ i,OO R$ 50,00 ! 
·-

36 50 "" Tê de PVC 50 mm cola Primeira LinhH em Qualidade I R$ 3,15 R$ 157,50 

37 15 I "" Tinta Latéx PV A Exterior/Interior 18 lts para paredes Primeira R$ 139,50 R$ 2.092,50 ' 
Unha em Qualidade 

38 110 "n Madeira de Eucalipto para escoramento 3 mts Prim.cira Linha em R$ 0,00 R$ 0,00 
Qualidade 

-

Valor Total das :PI'Qpostas : Cento e Trêsi, .. J\a:iJ, Setecentos C: Seis. AReais e Quinze TOTAL R$- 103.706,15 

Centavos. 

Prazo de validade das Propostas: De Acordo com o Edital. 

,rl;;ondições de Pagamento: De Acordo com o Edital. 

Data da Proposta 26/02/2015 

Tel: (35) 3325-1480 Email : crediádoraicopergol.com.hr 

122.207.773/0001-861 
COPERGOL M;IXF:RL~IS DE 

CONSTRUÇÃO LrDA. 

L 
RUA 1-.IURUOCA. 135 

AREÃO- CEP 3730(}-()00 
ANDRELÀNDlA~ MG _j 

Copergol Materi is de Construção Ltda 
Doni etti Silva Gomes 

ócio Gerente 
RG: M-780.277 SSP/MG 

-
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Aos vinte e seis ( 26 ) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e Quinze (2.015), as quatorze 
(14:00) horas, na Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, sita a Rua Penha, 99-
Vila Vassalo, na cidade de Minduri, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo 
Sr. Prefeito Municipal José Ronaldo da Silva de confonnídade com a Portaria n° 540 de OS de janeiro de 
2.015, sob a presi~ência do Sr. Lucas Lopes Magalhães e dos membros Sr. José Edson Botelho e Srta. 
Maira Ferreira Rocha , para a devida averiguação , abertura , julgamento e classificação da documentação e 
~~~- ~~vel()~_s_.,q~-J~!~~~~~,1_puj!l ___ o~j~~---~~~--~ ~(\ii-~1Cã~:'~~:-it}i~~-:ãe::'CO!\~it#§i!i"'ijâ:~'á:\áiéóde·r:--á! 
SCcr~fHrhi: MU.Iiicipâl'dê-·operàÇõe·s~_do:MUilíefp'ió.'-d~.--Mhidú:ib~.:MG;-::tiffiXbfCíciO:~de\20:.t5~ constantes da 
Arta Convite n° 006/2015 instaurada de de 20 de fevereiro de 2015.Foram convidadas todas as empresas do 
' .fio pertinente através de publicação por afixação deste edital no Mural desta municipalidade e também foi 
publicado em Jornal Regional de Grande circulação e verificou constar que no dia, local e hora marcada para a 
abertura dos envelopes que retiraram o edital as seguintes empresas:e K & R 'Minduri Ltda , sita à Rua 
Antonio Luiz Furtado, TI0 76 , Bairro Centro,na cidade de Minduri I MG e 2" Copergol Materiais de 
Construção Ltda, sita a Rua Aiuruoca, U0 135 , Bairro A.reão, na cidade de Andrelândia I MG.Todas foram 
devidamente convidadas na forma do que dispõe a legislação vigente. Aberto os trabalhos presididos pelo 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Minduri I MG, apresentou - se os envelopes de 
documentação das empresas convidadas para a devida averiguação e foi constatado que teve interesse em 
participar do certame apenas 2 empresas sendo elas conforme acima já citado e estando as mesmas habilitadas 
tendo elas cumprido com toda a documentação exigida neste edital • constatando também a Comissão de 
Licitação que este Procedimento de Licitação já é REPETIÇÃO DO CERTAME.Daodo continuidade aos 
trabalhos e ph.ssando a abertura e apuração dos envelopes referente de Propostas que após examinar, avaliar e 
apurar todas as propostas a comissão de licitação do Município de Minduri - MG constou que as empresas 
cumpriu todas as exigências do edital e que não houve nenhwna manifestação de recurso das empresas nesta 
fase ficando assim os valores apurados e vencedores por empresa conforme segue : a empresa K & R Minduri 
Ltda apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas na respectiva 9[i;j~~~~F!~~~~-QÍ~ 
,/)ndo assim a mesma classificada como vencedora do certame com os itens 
01; 02 ;05;06;07 ;08;09; 1 O; 11 ; 12; 13; 14; 15; 17 ;18; 19;20;21 ;22;23;24;25;2 7 ;28;29;30;31 ;32;34;35;36 e 38 do 
Anexo Único desta Carta Convite no valor total global a importância de ~i1f(f,7if~~ift'Íl~t~Í!fii:clijlfl~ 
~~ff~~~\9~:j~W~~~t~f!I~i:~i~i~~~iJ~S~!~~:i'~litiit:s~~:~ill2:~~i_~§l] e a empresa Copergol ... ~~!J~.!~.}~~ 
Construção Ltda apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas na respectiva {J,ªt!~E~Q~~-~ 
006ll.ôf~ ficando assim a mesma classificada como vencedora do certame com os itens 03;04;16;26;33 e 37 do 
kê~~ Uilico desta Carta Convite no valor total global a importância de )lf~7;2'j'!IJ~Z(:$J~'iPJ);~'ji~y~í(t!i,s'~ 
~~J:Ji~::~~~f~:Jí9~~iiJ!;j~~,ªY~i:j.Nada mais h endo a tratar, foram encerrados os trabalhos, do que para 
constar, foi lavrada a presente Ata, que lida e da conforme, vai assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Mind MG. 

José E onBotelho ~fe~ 
Membro < ' Membro 

Rua Penha, 99- Vila Vassadane: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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TERMO DE JULGAMENTO 

Ref à Carta Convite n". 006/2015 

Em 20 de fevereiro de 2.015 esta Comissão Permanente de Licitação 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 no dia , local e hora marcada para a abertura dos envelopes foi 
constatado que retiraram o Edital as seguintes empresas: 

1 a K & R Minduri Ltda , sita à Rua Antonio Luiz Furtado, no 76. , Bairro Centro, na cidade de Minduri I 
MG e r Copergol Materiais de Construção Ltda , sita a Rua Aiuruoca , no 135 , Bairro Areão , na 
cidade de Andrelândia I MG. 

Para qUe as mesmas oferecessem propostas para: Aquisição de Materiais de Construção para atender a 
·:~ereta ria Municipal de Operações - Obras e Instalações , com a Construção e Reformas de Meio Fios , 

Passeios , Bueiros , Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias lJrbanas em Ruas J 
Avenidas em Bloquetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas 
Rurais do Município de Minduri - MG, no exercício de 2015 , conforme anexo único e formulário de 
proposta, que são parte integrante deste Convite 006/2015 durante o exercicio de 2015. 

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

Encerrado o prazo do certame e após verificada e apurada todas as propostas , esta Comissão 
verificou constar que apresentaram propostas vencedoras as seguintes empresas com os respectivos preços total 
global: 

K & R MINDURI L TDA - Minduri I MG 
COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ~ Andrelândia /MG 

R$ 70.743,61 
R$ 7.930,90 

Após a análise das propostas esta Comissão verificou que as proponentes K & R MINDURI L mA I Minduri !MG e 
COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA I Andrellindia/MG ,apresentaram suas propostas dentro das 
~ ""'nctições 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 deverão ser 
aguardadas o prazo de dois dias úteis para interposição de eventual recurso. 

/ 

, em 26 de fevereiro de 2.015. 

Membro 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- one: (35) 3326·1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n•. 8.666/93 fica ADJUDICADO as 
proponentes: K & R MINDURJ LTDA I Minduri I MG e COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA I 

AndrelândinJMG ao objeto da Carta Convite n". 006/2015, relativo a Aquisição de Materiais de 
Construção para atender a Secretaria l\'lunicipal de Operações I Obras e Instalações , com a Construção 
e Reformas de Meio Fios, Passeios, Bueiros, Prédios Públicos, Rede de .Esgoto, Pavimentação de Vias 
Urbanas em Ruas I Avenidas em Bloguetes e também oara Manutenção e Construção de Mata Burros e 
Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de Minduri - MG, no exercício de 201S,vencedoras do 

/ \ocesso Licitatório n' 011/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Miuduri - MG, para 
todos os fins de direito. 

Miuduri- MG, em 02 de Março de 2015. 

g I ães 
. Li · ação de Minduri- MG 

\ 

Rua Penha, 99- Vila Vassal · one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



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

PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório 0° 011/2015 na Modalidade Carta Convite n° 006/2015, 
cujo objeto trata da Aquisição de Materiais de Construção para atender a Secretaria Municipal de 
Operações Obras e Instalações , com a Construção e Reformas de Meio Fios , Passeios , Bueiros 1 

Prédios Públicos , Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I Avenidas em Bloquetes e 
também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas Rurais do Municipio de 
Minduri- MG, no exercício de 2015 ,teve como proponentes as seguintes empresas: 

K & RMINDURILTDA- Minduri/MG 
COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TDA- Andrelândia I MG 

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

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

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

À consideração de V. Exa 

Minduri- MG, 02 de Março de 2.015 

0\ . ~l~J ... 
Dr.=Ematné~..,.., .. 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB/MG 105711 

\ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 
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HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento de !!ià'cl~~(),it~1(l11~J!í§I~1iji-ª,aA~ 

parta c§n~i!~,;#~~(iií§J7il't~, para que a adjudicação e parecer juridico nele procedido, 

produzam seus juridicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

Minduri- MG, em 02 de Março de 2.015 . 

......-=." ~J, j!C 
osé Ronailfo da Silva 
Municipal de Miuduri- MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Carta Contrato D
0 [}j;m~~5 cujo objeto é de Aquisicão de Materiais de Construção para atender a 

Secretaria Municipal de Operações- Obras e lnstalacões , com a Construção e Reformas de Meio Fios , 
Passeios 1 Bueiros • Prédios Públicos • Rede de Esgoto , Pavimentação de Vias Urbanas em Ruas I 
Avenidas em Bloquetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas 
Rurais do Município de Minduri- MG, no exercício de 2015. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI, Estado de Minas Gerais, entidade de direito público, com sede à Rua Penha, 
n". 99, Bairro Vila Vassalo, inscrita no CNPJ sob n". 17.954.04l/000l - 10, neste ato representada pelo Sr. 
Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva, daqui por diante denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA Copergol Materiais de Construção Ltda , CNPJ n". 22.207.773/000l-86,sita a Rua 
Aiuruoca , n" 135 , Bairro Areão na cidade de Andrelãodia I MG, representada pelo Sr. Donizetti Silva Gomes 
, brasileiro, estado civil casado, profissão empresário , portador da RG n° M-780277, expedida pela SSP/MG, 
inscrito no CPF n". 813.539.798-49, residente e domiciliado na cidade de Andrelândia/MG, Rua Aiuruoca, n" 
~5 - A , Bairro Areão , daqui por diante denominado CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, 
conforme cláusulas abaixo: 

I-OBJETO: 

Aquisição de Materiais de Construção para atender a Secretaria Municipal de Operações do Munici[!io 
de Minduri ~ MG, no exercício de 201.5 , conforme proposta formulada, autorização de Ordem de Compra e 
esta Carta Convite 006/201.5. 

11- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) Pelo Fornecimento total dos materiais vencedores por esta empresa do objeto do presente 
')i~.s_t~~Ç2~,!RATADA receberá o valor total global de iiJr,:fi~.ií~~J!t~~Jiin;;é;?t~'::~Wji~~\l:~í~ 
~11_~~p~:t;Çª-~~l~ 

~. bl Os pagamentos pelo fornecimento dos materiais de construção para a 
-execução dos serviços do objeto deste instrumento serão e&tuados após a Emissão de Ordem 
de Compra devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal , de acordo com as 
necessidades da obra , entrega e con(érência dos materiais no setor de obras desta 
municipalidade feito pelo funcionário responsável, este pagamento será féito na tesouraria 
desta Prefeitura Municipal, acompanhada dos recolhimentos previdenciários e(etuados e 
documentos de encargos devidos recolhidos e emissão de Nota Fiscal. 

c) No Caso de Prestação de Serviços, todos os impostos, taxas, emolmnentos, contribuições 
fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais devidos em decorrência da execução/ 
dos serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não acarretando 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 

l2~cL 1 J. / 
Rua Penha, 99- Vila s -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 

CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ID- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da _&IJ!,i!k!!!!.:lk-M-ª.!!ID!~~'º!!!!!!!!:!J&Íi!!,l!l!,!:l!.l!!!!!!!!~.lli~:E!l!!:lê.M!!!!i 
Operações do Municipio de Minduri - MG, no exercício de 2015 ,desta carta-contrato correrão à conta de 
dotação própria constante do orçamento vigente, a saber: 

IV- DAS RESPONSABILIDADES 

No Caso de Prestação de Serviços de Mão de Obra 

a- Elaborar todos os projetos necessários a perfeita execução da obra, obedecendo o Plano de Trabalho e as 
normas pertinentes da ABTN (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

b - locar a obra obedecendo às dimensões e elevações (niveis) do projeto; 

c - manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d - cumprir fielmente as disposições das nonnas de segurança da contratante, que são de seu inteiro 
conhecimento; 

k ser única e exclusiva responsável por todos os danos materiais ou pessoais decorrentes dos trabalhos e 
sega que direta ou indiretamente executar, ainda que tais danos sejam causados por caso fortuito, força maior 

ou atos de terceiros sob sua responsabilidade, ou ainda que decorram de detenninação das fiscalizações; 

f- os serviços executados pela fmna contratada terão garantia total da mesma contada do término e entrega dos 
produtos, por eventuais danos, exceto aqueles considerados por lei como casos fortuitos ou de força maior, 
devendo a contratada ser avisada imediatamente, tendo um prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas para verificar 
os danos ocorridos e providenciar e a troca dos produtos. I 

g - enviar a CONTRATANTE findo o presente instrumento, copias de contribuições fiscais, encarg 
trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais devidos em decorrência da execução dos servi s 
contratados. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Fornecimento de Materiais de Construção 

h - Todos os materiais de construção a serem adquiridos por esta Carta Convite , serão fornecidos 
paulatinamente e de acordo com a emissão de ordem de compra e colocados no local indicado constante 
neste Edital , sendo exclusivamente por conta e risco da contratada , conferidas e condicionadas a 
aceitação pelo responsável do setor de obras do Município de Minduri MG, não sendo aceito nenhuma 
alteração de valores e reajuste no preço da proposta apresentada sem que seja apresentado o documento 
fiScal de compra feito pela empresa participante deste certame (Documento Fiscal anterior e posterior ) a 
data de abertura das propostas apresentadas , tendo que ser comprovado neste documento fiscal que o 
item (s) tiveram reajuste de valor na sua aquisição após a proposta apresentada no dia , local e hora 
marcada para abertura do certame e contratação e será entregue sem nenhum ônus a Contratante. 

V- DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 

1 ~ Pelo não cumprimento das obrigações, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal incidente e de 
eventual ressarcimento por perdas e danos; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

2 ~ Para os fins do disposto nesta cláusula, o valor do contrato corresponderá ao valor total da 
,r"',lração, devidamente atualizado. 

3 ~ As multas e demais penalidades e sanções estabelecidas nesta cláusula não impedem que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato. 

4 ~ A rescisão a que se refere o item anterior dar-se-á na forma da Lei n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas alterações posteriores, sem embargo da multa a que ficar sujeita a.parte que der ensejo 
ao destrato. 

5 ~ A Contratada reconhece os direitos da Prefeitura em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

VI-DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato de Fornecimento de Materiais de Construção ser' ia 

partir de sua assinatura, com vencimento em 31 de ~·-;;;71J ~ , . 
Rua Penha, 99-Vd Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 

CEP 37.447-000 ~ Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001~10 



1 - O cumprimento da presente carta-contrato fica vinculado aos tennos do edital da Carta 
Convite 006/2015, seus anexos e à proposta da CONIRAT ADA. 

2 - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzilia - MG como o úrúco competente para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste. 

3 - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na m!ij[i~_~]ii.~ 
n•:oiliii'Ziil5'"1l~;'~IJ?!lJjf':f~i!J;~i'f&T<l\i;'2Toj5ja 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 fonna, na presença de duas testemunhas que também o assinam para todos os fins e efeitos de 
h i to, 

'~~Jfl., 
osé Ronaldo da Silva 

Minduri- MG, 02 de Março de zms 

Pr feit Municipal de Minduri- MG 

Testemunhas: 
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CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



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

o objeto é de 

Avenidas em Bloguetes e também para Manutenção e Construção de Mata Burros e Pontes nas Estradas 
Rurais do Município de Minduri- MG. no exercício de 2015. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI, Estado de Minas Gerais, entidade de direito público, 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 K e R Minduri Ltda, CNPJ n' 65.216.228/0001-69, sita a Rua Antonio Luiz Furtado, n' 76 
, Bairro Centro, na cidade de Minduri I MG, representada pelo Sr.Ricardo Vilela Alves, brasileiro, estado civil 
casado, profissão empresàrio , portador da RG n' M-6.419.362, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF n'. 
810.535.176-53, residente e domiciliado na cidade de Minduri I MG, na Rua Sagrado Coração de Jesus, n' 417, 
Bairro Vila Vassalo,daqui por diaute denominado CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme 
91\usulas abaixo: . . 

l-OBJETO: 

Aquisição de Materiais de Construção para atender a Secretaria Municipal de Operações do Município 
de Minduri ~ MG, no exercício de 2015, conforme proposta formulada , autorização de Ordem de Compra e 
esta Carta Convite 006/2015. 

ll- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

b) Os pagamentos pelo (órnecimento dos materiais de construção para a 
execução dos serviços do objeto deste instrumento serão efétuados após a Emissão de Ordem 
~ Compra devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal . de acordo com as 
,,):essidades da obra , entrega e conferência dos materiais no setor de obras desta 
municipalidade féito pelo fUncionário responsável, este pagamento será feito na tesouraria 
desta Prefeitura Municipal, acompanhada dos recolhimentos previdenciários efetuados e 
documentos de encargos devidos recolhidos e emissão de Nota Fiscal. 

c) No Caso de Prestação de Serviços, todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais devidos em decorrência da execução 
dos serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não acarretando a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 

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

As despesas decorrentes da 
Secretaria Municipal de Operações do Município de Minduri- MG, no exercício de 2015, 
desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do orçamento vigente, a 
saber: 

IV- DAS RESPONSABILIDADES 

No Caso de Prestação de Serviços de Mão de Obra 

a- Elaborar todos os projetos necessários a perfeita execução da obra, obedecendo o Plano de Trabalho e as 
normas pertinentes da AB1N (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

b - locar a obra obedecendo às dimensões e elevações (niveis) do projeto; 

c - manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d - cumprir fielmente as disposições das normas de segurança da contratante, que são de seu inteiro 
conhecimento; 

e - ser única e exclusiva responsável por todos os danos materiais ou pessoais decorrentes dos trabalhos e 
/.....-....,\ega que direta ou indiretamente executar, ainda que tais danos sejam causados por caso fortuito, força maior 
ou atos de terceiros sob sua responsabilidade, ou ainda que decorram de determinação das fiscalizações~ 

f- os serviços executados pela finna contratada terão garantia total da mesma contada do ténnino e entrega dos 
produtos, por eventuais danos, exceto aqueles considerados por lei como casos fortuitos ou de força maior, 
devendo a contratada ser avisada imediatamente, tendo um prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas para verificar 
os danos ocorridos e providenciar e a troca dos produtos. 

g - enviar a CONTRATANTE findo o presente instrumento, copias de contribuições fiscais, encargos 
trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais devidos em decorrência da execução dos serviços 
contratados. 
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Fornecimento de Materiais de Construção 

alteração de valores e reajuste no preço da proposta apresentada sem que seja apresentado o documento 
fiscal de compra feito pela empresa particioante deste certame ( Documento Fiscal anterior e posterior ) a 
data de abertura das propostas apresentadas , tendo que ser comprovado neste documento fiscal que o 
item (s) tiveram reajuste de valor na sua aquisição após a proposta apresentada no dia , local e hora 
marcada para abertura do certame e contratação e será entregue sem nenhum ônus a Contratante. 

V- DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 

~1alidades: 
l - Pelo não cumprimento das obrigações, a CONTRATADA tlcará sujeita às seguintes 

a) advertência; 

b) multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal incidente e de 
eventual ressarcimento por perdas e danos; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

2 - Para os fins do disposto nesta cláusula, o valor do contrato corresponderá ao valor total da 
operação, devidamente atualizado. 

3 - As multas e demais penalidades e sanções estabelecidas nesta cláusula não impedem que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato. 

4- A rescisão a que se refere o item anterior dar-se-á na forma da Lei n°. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores, sem embargo da multa a que ficar sujeita a parte que der ensejo ao 
destrato. 

5 - A Contratada reconhece os direitos da Prefeitura em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

VI-DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato de Fornecimento de Materiais de Construção será a 
partir de sua assinatura, com vencimento em 31 de dezembro de 2015. ~ çf' $L-t.k ~jl" . 
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VII- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1 • O cumprimento da presente carta-contrato fica vinculado aos termos do edital da Carta 
Convite 006/2015, seus anexos e à proposta da CONTRATADA 

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

, "', ..... _,, _____ --"'- _,,_, -----~-:~,-~,J?~!?~~!~-~~~:~<?.-~~!0 foi· elaborada em consonância com o disposto na !:~~~~,@IYJM 
ii:-~1!15;Ld.,,~O,:!!I\!:fey!lrn!l'!!,<!~'~'tl!~i 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 ínstrumento em três vias 
.-/\-igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam para todos os fms e efeitos de 
direito. 

sé~~ail~
1 

Minduri - MG, 02 de Março 

Ke 
ito Municipal de Minduri- MG 

' 
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