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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

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 Licitaçao n° 
012/2016 , na modalidade Carta Convite,que o governo municipal de Minduri- MG pretende instaurar 
para a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento 
~e Política Municipal de Proteção do Patrimônio- ICMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS 

.... sportivo no Município de Minduri/MG para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte do 
Município de Minduri- MG, conforme relação em anexo , conforme descrição deste Edital relacionados 
no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 008/2016, 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 no 012/2016. 

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 

.J?_ONVITE . Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finalidades a que se propõe, cumprindo às 
exigências do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO 
TOTAL GLOBAL para julgamento, considerando o objeto em Licitação. 

A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela 
legislação regedora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Convite, foi simplificada a 
documentação conforme previsto no § 1° do art 32 do Estatuto das licitações sendo no entanto 
necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 

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

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

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório o 
/ ' rocesso Licitatório n° 012/2016, 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 de 01 de Mar o de 2016 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB MG 10571 

'\ 
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REFERÊNCIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 012/2016 

CONVITE N°. 008/2016 
PROCESSO N°. 012/2016 

Pelo presente, ficam convocados todos os interessados em participar deste certame de preços 
para:Contratacão de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento 
de Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do 
ICMS Esportivo no Município de Minduri!MG, conforme consta na relação em anexo do Formulário de 
Propostas, Anexo I, que é parte integrante deste Edital de Convite, no exercício de 2016. 

-'""""' O Convite será encerrado às 14:00 horas do dia 07/03/2016, mediante abertura 
das propostas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Minduri - MG , na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG , localizada à Rua Penha, n°. 
99, Bairro Vila Vassalo , Cep. 37.447- 000, nesta cidade de Minduri- MG. 

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

Município de Minduri- MG, 01 de março de 2.016. 

Jos~otelho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri - MG 
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9. Na hipótese de serviços, serão os mesmos prestados nos locais indicados neste convite, 
correndo por conta e risco do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

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

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

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

13. Os pagamentos serão efetuados no prazo estabelecido no presente convite, mediante 
exibição da respectiva documentação fiscal e previdenciária e, se for o caso, de relatórios dos serviços 
executados. 
.......... 14. A documentação previdenciária a ser exigida quando do pagamento pela Prefeitura refere-

i apresentação na tesouraria desta municipalidade, de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de 
que trata§ 4°. do artigo 31 da Lei 8.212/91, com a redação da Lei n°. 9.032/95. 

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

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

Município de Min~~m 01 de março de 2.016. 

Jo~on Botelho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação «Je Minduri - MG 

// 
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ANEXO I DA CARTA CONVITE N°. 008/2016 

Do Objeto : Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no 
Desenvolvimento de Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de Patrimônio Cultural e a 
Implantação do ICMS Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme consta na relação em anexo 
do Formulário de Propostas , Anexo I , que é parte integrante deste Edital de Convite , no exercício de 
2016, compreendendo: 

1· DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Contratada executará os servicos previstos no Objeto anterior, da seguinte forma: 

DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
~STAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO (ICMS) CULTURAL E A IMPLANTAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO NO 
MUNICIPIO DE MINDURI/MG , abaixo relacionados: 

1-0re:anização e preparação dos documentos comprobatórios da Política 
Cultural Local, referentes a dezembro 2015 a novembro 2016, 
compreendendo: 

1.1-Conselho do Patrimônio 
• Orientação para atuação do Conselho~ 

• Preenchimento das declarações a serem encaminhadas ao IEPHA~ 

• Organização de todo material para o envio. 

~2 -Setor de Patrimônio 
.:::laboração dos relatórios de Atividades do Setor; 

• Organização de todo material para envio. 

1.3 -Jornada Mineira do Patrimônio 
• Inscrição do Município na Jornada~ 

• Elaboração do Relatório de Atividades da Jornada 
OBS.: Montagem da Pasta referente ao Quadro I ( Conforme especificação acima ) 

2-Inventário 
• Execução da etapa do IP AC conforme cronograma. Preenchimento de fichas de inventário dos ben ulturais 
selecionados com levantamentos arquitetônicos, históricos e fotográficos~ 

• Execução do mapa ilustrativo da seção com identificação dos bens inventariados. 
OBS. : Montagem da Pasta referente ao Quadro 11 ( Conforme especificação acima ) 

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 



-~ 
' .~ ... ,~\ 

~ ~ 
Flst/03 5 

Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br - munlclploOmlndurl.mg.gov.br 

we; 
3-Laudos de Estado de Conservação ·~ * Elaboração de laudos, conforme modelos do IEPHA, para conjunto paisagístico bem imóvel e bens moveis: 
OBS.: Montagem da Pasta referente ao Quadro III ( Conforme especificação acima ) 

4- Assessoria na comprovação do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural 
• Elaboração do Relatório de Investimentos do FUMP AC; 
* Elaboração do Programa de Investimentos do FUMP AC. 
OBS.: Montagem da Pasta do Quadro IV ( Conforme especificação acima ) 

5-Educação Patrimonial 
*Elaboração do Relatório de Atividades de Educação Patrimonial realizadas em 2016; 
* Elaboração de Projeto de Educação Patrimonial, conforme modelo do IEPHA. 
~S.: Montagem da Pasta do Quadro V ( Conforme especificação acima ) 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO: 
* Os trabalhos serão apresentados em 02 ( duas ) vias , no formato A-4 , sendo que as pastas serão 
confeccionadas com observância das Deliberações do IEPHA/MG. 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
* O trabalho referente ao ICMS Patrimônio Cultural será conforme Deliberação do IEPHA. 

ICMS ESPORTIVO: 
* Implantação do ICMS Esportivo , para recebimento da Cota-Parte do ICMS para o Município de 
Minduri/MG. 

))O J(JLGAMENTO E PREÇO DAS PROPOSTAS: 
-""'';erá considera vencedora , a empresa que cumprir todas as exigências deste edital de licitação e o julgamento 
-..aS propostas será do tipo MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL apresentado e apurado , adotado para este 
certame e o cumprimento total do objeto licitado no exercício de 2016. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
* O valor total global , apurado e vencedor a ser pago a empresa contratada será distribuído em 10 ( dez ) 
parcelas mensais e consecutivas , a partir da data da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e será 
efetuado conforme serviço prestado, disponibilidade financeira , na tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG, após o recebimento das notas fiscais , acompanhadas das respectivas requisições .. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
* A Contratada executará os serviços constantes neste edital da seguinte forma: 
* Todas as despesas do referido SERVIÇO será de responsabilidade do CONTRATADO, tais como, encargos 
sociais e trabalhistas, fretes, taxas , alimentação , transporte ,etc. 
• Correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de encargos 
trabalhistas , sociais , prêmios de seguro, tributos de quaisquer natureza e qualquer outra despesa direta ou 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : As despesas decorrentes do presente certame correrão por dotações 
próprias do orçamento em vigor do exercício de 2016 , sendo: Secretaria de Cultura: Dotação Orçamentária 

2.10.00.13.392.010.2.0080-339039 e Secretaria de Esporte Dotação Orçamentária 
2. t 1.00.27.812.006.2.0084-339039 

DA DOCUMENTAÇÃO: 

O proponente deverá apresentar em envelopes protocolados até 14:00 do dia 07.03.2016 , no local 
mencionado nesta Carta Convite separados hermeticamente fechados sendo : documentação- ENVELOPE I, e 
as propostas no ENVELOPE D, envelopes datilografados ou digitada, datada e assinada, descritos com 
número da carta Convite, data, hora, local de abertura e remetente, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

Os documentos abaixo deverão ser apresentados obrigatoriamente dentro do envelope I, no prazo 
estabelecido. 

Conforme Solicitado abaixo: 

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

registrado; 
d)- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (em vigor ou com documentação que comprove sua 

validade); 
e) Procuração autenticada em cartório do representante legal da firma licitante, acompanhada de 

documento de CPF e Cart.Identidade. 
f) Certidão de Débitos Trabalhistas. 
g) Registro na Junta Comercial. 
_N Certidão de Débitos Municipais. 

OBS TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. 

-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- Conforme Minuta de Carta Contrato em Anexo 

Municipio de Minduri- MG, em 01 de março de 2.016. 

~ 0 
Joa;son Botelho 

Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- MG 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1959695210001-48 

Razão Social: DESISLAINE DA SILVA SOUZA 

Endereço: AV APIO CARDOSO 196 I CENTRO I CAXAMBU I MG I 37440-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016 

Certificação Número: 2016021513430746115409 

Informação obtida em 04/03/2016, às 09:19:43. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



04/02/2016 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608 
CNPJ: 19.596.952/0001-48 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www .receita.fazenda.gov. br> ou <http://www .pgfn.fazenda.gov .br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:25:14 do dia 19/11/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/05/2016. 
Código de controle da certidão: 3BED.B2B6.CFOD.1660 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

ldentlflcaçlo 

Nome Empresarial 
DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608 
Nome do Empresário 
DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 

Capital Social 
1,00 

• 
NO da Identidade 
MG 12707561 

órgio Emissor 
SSPMG 

UF Emissor 
MG 

CPF 
060.248.636-08 

Condição de Mlcroempreendedor Individual 

Sltuaçio Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Inído da Situação Cadastral Vigente 
27/01/2014 

,.,---..Números de Registro 

CNPJ NIRE 
19.596.952/0001-48 31-8-0438412-1 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro 
37440-000 
Complemento 
CASA 
Munidpio UF 
CAXAMBU MG 

AVENIDA APIO CARDOSO 

Bairro 

Número 
196 

CENTRO 

Atividades 

Data de Inído de Atividades 
27/01/2014 

Código da Atividade Prindpal 
,..--. 82.19-9/99 

1 

2 

3 

Código da Atividade 
Sea.mdária 

82.30-0/01 

79.90-2/00 

82.11-3/00 

Descrição da Atividade Prindpal 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

Desaiçio da Atividade Sea.mdária 

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

Termo de Cl6ncla e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Llcenca e Funcionamento Proylsórfo ·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. 



Número do Recibo: ME66490054 

Número do Identificador: 00006024863608 

Data de Emissão: 
04/02/2016 

• 



04/0212016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE l DATA DE ABERTURA 
19.596.952/0001-48 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/01/2014 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608 

I ~DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANT.ASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓIIAICA PRINCIPAL 

82.19-9-99- Preparação de documentos e serviços especializados de apolo administrativo não especificados 
anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓIIAICAS SECUNDARIAS 

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
79.90-2-00 -Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
82.11-3-00- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

COOIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZAJURIDICA 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
. AV APIO CARDOSO I I NÚMERO 

196 I I COMPLEIIAENTO 
CASA 

I 
I 

I 
I 

I ~~440-000 I I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO I I MUNICIPIO 

CAXAMBU I ~ G 

ENDEREÇO ELETRÓNICO I I TELEFONE 
' margaridacongomes@gmail.com . (35) 8827-7324 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I~OESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 04/02/2016 às 10:53:11 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSAJCap~l So~tl 

http://www .recelta.fazenda.gov.br/prepararlm pressao/lmprimePagl na.asp 

I 
I 

I l DATA DA SITUAÇÃO CAD.ASTRAL 
27/01/2014 I 

I 
I I ~"2:' SITUAÇÃO ESPECIAL I 
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PODER JuDICIÁRIO 
JUSTIÇh DO TRABJ.>.LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19 .596.952/000 1-48 
Certidão n°: 15063635/2016 
Expedição: 04/02/2016, às 10:43:17 
Validade: 01/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608 (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 19 . 596 . 952/0001-48, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) . 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhi mentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou (~~qrrentes 
de execução de acordos firmados perante o Mini~~:(Q, ~elico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . .,.~-:..\-"~-::.-~f ... ~ 

~ \·!{ ~~· r· ..• 
J_, t,' 1:~. "l•r-"'t~-...r_;.~ 
~v ... ·"' U' ' o 

D~vidas e s~ye~tbts: cndt@tst.j~s . cl 



Freíeitura Municipai áe Caxambu 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico que revendo os arquivos desta Diretoria de Arrecadação, atendendo ao 
processo nro 54/2016. deles verifiquei não constar do Cadastro Mobiliário : 007968 efTI !'lome 
de Ut:üi~LAINt: UA ~ILVA ~UULA, mscnto no (;JJI-/(.;NI-'J 19.596.952/0001-48, Situado na 
AV. APtO CARDOSO, 196 CASA, Bairro: CENTRO Caxambu-MG CEP.: 37.440-000 com a 
Inscrição Atual: 007968, créditos tributários inscritos em divida ativa ou que já tenham sido 
objeto de executivos fiscais. 

Ressalva-se à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, 
constitur créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à 

Certidão válida até: 11-Q3-2016 

Caxambu, 11·01-2016 
/ ) 

-~-1 L ( f'l( ..(.f f./.:L ·C..~-· 
Respon~'rLeg'l . 

Pedro Johnson Cistro Nogllttrl 
CHEff 00 OEPAAWIIEHTO OE F~ 

• 
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Prefeilura Municipal de Cllxambu 

Estado de J"liJJas Gerais· . 
Deportan1ento de Fazenda 

ALVARÁ2016 
DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 

Este Estabelecimento tem Licença para 

Localização e Funcionamento Concedida 
pela 

l Prefeitura Municipal de Caxambu 

rr 

il ,, 
I! 
·' 

A V. APIO CARDOSO 196 CASA CENTRO Caxambu-MG 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. 

C.N.P.J: 19.596.952/0001-48 

Expedição: 1-01-2016 

'" ' o ' ... ,. 

Inscrição: 007968 

Validade: 31.12.2016 

r 

:(~ 
' t • r ' • • 
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A Emissão deste Alvará não presume a quitação d~~~ébito~riores li 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

~un; . 

CERTIDÃO EMITIDA EM /~" 
"~ CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 05/02/2016 l ~ J 
~ .. 

~ ' i~ ,, 
Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ:\. ~~ 05/05/2016 -~ 

NOME: DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608 I 
CNPJ/CPF: 19.596.952/0001-48 

LOGRADOURO: AVENIDA ÁPIO CARDOSO NÚMERO: 196 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 37440000 

DISTRITO/POVOADO: MUNIOPIO: CAXAMBU UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer d(vldas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1 . Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2, No caso de utilização para lavratura de escritura ~ública ou reslstro de formal de parti lha, de 
carta de a<gudica~o ex~edida em autos de i nventário ou de arro amento, de sentença em ação 
de s~arac;ao judicial, d vórclo, ou de _partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens lmóvelsL esta certldao somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento I Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da em~es~ alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em ívi a Ativa. 

I IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA I DESCRIÇÃO I 
I 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerail na internet: httg://www.fazenda.mg.gov.br 

= > Empresas=> Certificação da utenticldade de ocumentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000141193262 I 



TUIIISMÓLOGO 

Degislaine da Silva Souza 
CNPJ: 19.596.952/0001-48 
Inscrição Municipal: 007968 

DECLARAÇÃO 

CONVITE N° 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608, COM 

INSCRIÇÃO NO CNPJ N.o 19.596.952/0001-48, COM SEDE A AV. APIO 

CARDOSO, N.0 196, BAIRRO CENTRO, CAXAMBU- MG, POR INTERMÉDIO 

DE SUA REPRESENTANTE LEGAL DEGISLAINE DA SILVA SOUZA, CPF: 

060.248.636-08, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Caxambu, 07 de Março de 2016 

DEGISLAINE ~ S~UZA 
CPPJ: 19.596.952/0001-48 

Av. Ápio Cardoso n!! 196- Centro- Caxambu - MG - Cep: 37.440-000 
E-mail: consultoriaturismoecultura@gmail.com 

Tel.: (35) 8827-7324 (35) 9880-9907 



TÜ RISIIIÓLOGO 

Degislaine da Silva Souza 
CNPJ: 19.596.952/0001-48 
Inscrição Municipal: 007968 

DECLARACÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

CONVITE N° 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 06024863608, COM 

INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 19.596.952/0001-48, COM SEDE A AV. APIO 

CARDOSO, N.0 196, BAIRRO CENTRO, CAXAMBU- MG, POR INTERMÉDIO 

DE SUA REPRESENTANTE LEGAL DEGISLAINE DA SILVA SOUZA, CPF: 

~ 060.248.636-08, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório - Licitação n° 

012/2016 - Modalidade Carta Convite n° 008/2016, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

Caxambu, 07 de março de 2016 

DEGISLAINE ~A ~OUZA 
CPPJ: 19.596.952/0001-48 

Av. Ápio Cardoso nº 196- Centro- Caxambu- MG- Cep: 37.440-000 
E-mail: consultoriaturismoecultura@gmail.com 

Tel.: (35) 8827-7324 (35) 9880-9907 



Degislaine da Silva Souza 
CNPJ: 19.596.952/0001-48 
Inscrição Municipal: 007968 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 

CONVITE No 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA DEGISLAINE DA SD... V A SOUZA 06024863608, COM 

INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 19.596.952/0001-48, COM SEDE A AV. APIO 

CARDOSO, N.0 196, BAIRRO CENTRO, CAXAMBU- MG, POR INTERMÉDIO 

DE SUA REPRESENTANTE LEGAL DEGISLAINE DA SILVA SOUZA, CPF: 

060.248.636-08, DECL~ como previsto no art. 43, III da Lei n° 8.666/93, que 

desiste expressamente do prazo de interpor recursos das decisões da Comissão Especial 

Licitação, no julgamento dos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

concordando integralmente com as referidas decisões e com o prosseguimento da 

Licitação - Convite N° 008/2016 - Processo Li citatório n° O 12/2016. 

Caxambu, 07 de março de 2016 

DEGISLAINE DA SILVA SOUZA 
CPP J: 19.596.952/0001-48 

Av. Ápio Cardoso nº 196- Centro- Caxambu - MG- Cep: 37.440-000 
E-mail: consultoriaturismoecultura@gmail.com 

Tel.: (35) 8827-7324 (35) 9880-9907 



0410312016 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br!Empres&'Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp'NARPessoaMatriz=22589294&VARPessoa=22589294&VARUf=MG ... 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 2196027SI0001-47 
Razão Social: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 

Endereço: RUA CORNELIO MAGALHAES 230 APT 01 I CENTRO I BAEPENDI I 
MG I 37443-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 16/02/2016 a 16/03/2016 

Certificação Número: 2016021601595800942869 

Informação obtida em 04/03/2016, às 11: 17:32. 

A util ização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

'ntlps://www.sifge.caixa.gov.br/Empres&'Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp7VARPessoaMatriz=22589294&VARPessoa=22589294&VARUf=MG&VARin.. . 1/1 



0410312016 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ·ME 
CNPJ: 21.960.275/0001-47 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

~ Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www .receita.fazenda.gov .br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 15:22:29 do dia 22/01/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/07/2016. 
Código de controle da certidão: D2A6.454F.E6B1.6090 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



f::.:0 JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DE MINAS GERAIS 
~ 'tf çU'IYOCOOMc:asTIIO-ON110;31210U$2W 
-- DI 0210312015 

.,.A~AULSIOitiA8~-~fl)M 

AF0663Mêfroc:o..o. 151033.631-1 

N• 00 PROTOCOLO (Uao da Junta c-elaf) 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME PATRLMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTOA 

(da Empresa ou do Agentl!! AuJCJiar do Comércio) 

reQuer a v.s• o derenmento do seguinte ato: 

NOOE COOIGO 

VIAS OOATO 

CÓOIGO 
DO EVENTO OTDE DESCRI O DO ATO I EVENTO 

N° FCN/REMP 

lll ll~llllllllllllllll llllll ll l l ll1 1 
J152477523964 

' I 
I OCJO CONTRATO 

r---r-r---------~-+~~-----=1 
OP 

-I 
~-----r--r------------~+---+4--~--~----

0 DECISÃO COLEGIAOA 

a(s) Empraurial(als) Igual( la) 

Q SlM o srt.l 

D NÂO_I_ I_ 

Respon$ével 

3" EKigtncia 

o o 
Processo ondefendo. Pub•que-sc 

esponsàvel I 
a s• Exlgflnc•a 

o I 
DECISÃO COLEGIADA 

O Processo em e•lgéncia. (Vide despacho em folha anexa) 
2" Eltig6nela 

o 
3° EK1gênc18 

o 
O PTocouo deforldo. Publique-se c arquive-se. 

O Processo ondelendo. Publ~ __ , __ , __ _ 
01110 Vogal Vogal 

Presidente ela __ Turma 

OBSéRVAÇOES 

~~ Junta Comercial do Estado de Mtnas Gerais 
\.!i't:,~~ Cer1lf1co registro sob o n• 312103-45263 em 02/03/2015 da Empr .. a PATRIMONIUM. S RIA E CONSULTORIA LTDA. N1te 312103452•>3 e 

'"" protocolo 150336381-2710212015. Autent1caçlo 1E718718A3AA128880580~A1AC28F3C086 Mannety de Paula Bomfim- Secretana-Gerat 
Para vahdar este documento acesse www JUcemg.mg.gov.br e Informe n• do protocolo 151033.63&-1 e o cód1go de segurança pAaR Esta cop•• flll 
autenticada dogrtalmente e assinada em 0910312015 por Mannely de Paula Bomfim- Secr.cána-Geral (_,~.~...,_~- pág 113 

-::;;, .~ 

I 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIUM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA L TOA 

1. FRANKLLIN AMSTERDA ARAUJO SOUZA. nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, 

Solteiro, data de nascimento 1910411991, na do CPF 092.615.926-78, documento de identidade 

MG15710446, SSP, MG, com domicilio I residência a RUA BELMIRO ALVES CALHEIROS, 

número 16, ba1rro I distrito CENTRO, mun1clpio CRUZILIA- MINAS GERAIS, CEP 37.445-000 e 

2. IVAN CARLOS FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, TURISMOLOGO, Solte1ro. data de 

nasCimento 0310911961, na do CPF 324.102.986-72, documento de identidade M 1582177, SSP. 

MG. com domicílio I res1dência a RUA CORNEUO MAGALHAES. número 230. bairro I distnto 

CENTRO, municlp10 BAEPENDI- MINAS GERAS, CEP 37.443-000. 

·constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: . 
Cláusula Prime~ra - A sociedade adotará o nome empresarial de PATRIMONIUM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA L TOA 

Parágrafo Único· A sociedade tem como nome fantasia PATRIMONIUM. 

Cláusula Segunda - O objeto social será DOCUMENTACAO, PESQUISA E GESTAO DE 

ARQUIVOS E BIBLIOTECAS, EXPLORACAO DE LUGARES E PREDIOS H ISTORICOS. 

GESTAO DE MUSEUS. CONSERVACAO DE LUGARES EDIFICIOS E PATRIMONIO 

HISTORICO. SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIA DE TURISMO. 

ATIVIDADE DE ASSISTENCIA AO TURISTA. PROMOCAO DE TURISMO LOCAL. 

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CORNELIO MAGALHAES, número 230. APT: 

01. bairro I distrito CENTRO, municlpío BAEPENDI - MG, CEP 37.443-000. 

Cláusula Quarta- A sociedade iniciará suas at1vidades em 10/02/2015 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quanta- O capital social é R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL reais) d1v1d1d0 em 40.000 

quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real). integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, 

pelOS SÓCIOS: 

NOME N•OE QUOTAS VALOR R$ 

FRANKLLIN AMSTEROA ARAUJO SOUZA 8000 8.000.00 

IVAN CARLOS FERREIRA 32.000 32.000.00 

TOTAL 40.000 40.000 00 

~~~usula Sexta - As quotas sao indivisíveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s). a quem fica assegurado, em igualdade de cond1çôes 

e preço direito de preferênCia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando. se realizada 

a cessão, a alteraç&o contratual pertinente. 

Clâusula Sêt1ma - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos 

tespondem sohdanamente pela integralização do capital social. 

~fáusula Ottava- A administração da sociedade caberá ao admini strador/sócio IVAN CARL 

FERREIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedad . 
JUdiçlal e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre de 

an"teresse da soc1edade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, f~zé-lo em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumlf obrigações seja em favor de qualQuer dos • 

.:o...._ o ~"'"""""' ., "'""""" 111 DI I IIm 11111m11 111 1 H 11111 :·: : ,.,.,. , V 't, ~/'f 

.!Jij') J•olo Como•á•• do Eotodo do M•"" GMo" . ' 
~~r~:.; Certifico regtstro sob o n• 31210~5263 em 0210312015 da Empresa PATRIMONIUM ASSESSORIA E' . SULTORIA LTDA. Nire 312103452•>J c· 
.....,....,. protocolo 150336381-27/0212015. Autenllceç4o. 1E718718A3AA128B805802989BA1AC28F3C086. Mannely de Paula Bomfim- Seaetana-G~••I 

Para vahdar este documento acesse www jucemg.mg.gov.br e 1nforma n• do protocolo 151033 636-1 e o códtgo de segurança pAaR Esta cópt 1 to• 
autenttcada dtgttalmente e asa~nada am 09/0312015 por Mannely de Paula Bomflm- Secretána-Geral. 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIUM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA L TOA 

quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

a'utorizaçao do(s) out ro(s) sócio(s). 

Cláusula Nona· Ao término de cada exerclcio social, em 31 de dezembro, o administrador 

prest~râ contas justificadas de sua admin1straçêo. procedendo â elaboração do mventârlo, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econOm1co, cabendo aos sócios, na proporçao de 

suas quotas. os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima • Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sóc1os 

deliberarao sobre as contas e designarao adm nistrador(es) quando for o caso 

Cláusula Oéccma Pnmeira • A soCiedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar f•hal ou outra 

dependência. median1e alteraçao contratual deliberada na forma da lei. 

Cláusula Ot!:clma Segunda • Os sócios poderao. de comum acordo, fixar uma ret~rada mensal. a 

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

Cláusula Décima Terce1ra • Falecendo ou sendo mterditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas ahvidades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Nao sendo posslvel ou 

inex•slmdo interesse destes ou do(s) sóclo(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 

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

venf1cada em balanço especialmente levantado.Parâgrafo único - O mesmo procedimento será 

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

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

estâ(ão) imped1dos de exercer a admtnistraçao da sociedade, por le1 espec•al, ou em virtude de 

condenaçao 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 prevaricaçao. peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrênCia, contra as relaçoes de consumo. fé pública. ou 

a propnedade. 

Cláusula Decima Ou•nta • Fica eleito o foro de BAEPENOI para o exerclcio e o cumprimento dos 

d~reetos e obrigações resultantes deste contrato 

E. estando os socios justos e contratados. assmsm o presente instrumento. 

J1SW7S~ II IIII JIIll fJIIIIIII IIIJIJ IJ IIIIII 

- ~-t:e cO· o~~ 
!h., Junta Comercoal do Estado de Mmas Gerais o 
r.2J Certifico regoslro sob o n• 31210345263 em 02/03/2015 da Empresa PATRIMONIUM ASSESSO LTORIA L TOA, Nlfe 312103o15:ll3" 

protocolo 150338381 27/0212015 Autenticaçto 1E718718A3AA128B805802989BA1A 088. Mannely de Paula Bomfim • Secretatta-Genu 
Para vahdar este doa:mento, ace~se www.jucemg.mg.gov.br a mforme n• do protocolo 151033.8311-1 e o cód.go de sagurança pAaR Esta c6p ' 'o• 
autenticada dogotalmente e assinada em 09/03/2015 por Mannely de Paula Bomfim - Sec:ret•n•·Geral. , Jr.J).~ ... ~.·', 

~~t;:",... pa~ 3., 



0410312016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - lmpressAo 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
21.960.275/0001-<47 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA L TOA · ME 

T TULODOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PATRIMONIUM 

I LOGRADOURO 
R CORNELIO MAGALHAES 

I CEP I I BAIRRO/DISTRITO 

~3~7~.~~·~0~00~----~- _CENTRO 

910EREÇO a..ETR ICO 

INÚMERO 
230 

I MUNICIPIO 
BAEPENDI 

I COMPLEMENTO 
~PT: 01 ; 

DATADE~TURA 

02103/2015 

MUNDOCONT ABIL@YAHOO.COM.BR ITB..EFONE 
(35) 3343-2994 I (35) 8811-2994 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) -

~ 
~ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I DATADASITUAÇÂÕCADASTRAL 
02103/2015 

MOTIVO DE SITUAÇXO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 04/03/2016 às 11:15:08 (data e hora de Brasília). 

- -l Consulta QSA I Capital Socia~ 

htlp:/fwww .receita.fazendagov .br/prepararlmpressaollmprlmePe(jna.asp 

I =:-SITUAÇXõ ESPECIAL 



FODER vUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 21.960.275/0001-47 
Certidão n°: 23310953/2016 
Expedição : 04/03/2016 , às 11:19 : 15 
Validade : 30/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (MATRIZ 
E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n ° 21 . 960.275/0001-4 7, NÃO 
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi lidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no po r tal do Tr i bunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br). 
Certidão emitida grat uitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabal ho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais traba l histas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , honorários , 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI 
Estado de Minas Gerais 

CERTIDAO NEGATIVA N. 003372 

Cadastro: 003910 I CNPJ/CPF: 21.960.275/0001-47 

Contribuinte: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 

Localização: 

Requerente: 

Finalidade: 

Observações 

RUA CORNELIO MAGALHAES, 230 
CENTRO 
37443-000 BAEPENDI I MG 

Edifício: 
Apto: 

Loteamento: 
Matrícula R.I.: 

Data da Emissão: 20/01/2016 Data de Validade: 20/07/2016 

RESSALVANDO A FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DEBITOS 

QUE VENHP~~ A SER APURADOS APOS O FORNECIMENTO DESTA, CERTIFICO QUE EM NOME DO(A) 

REQUERENTE NAO EXISTE DEB I TO EM ATRASO ATE A PRESEN7E DATA REFEREN7E A IMPOSTOS 

E 'AS MüNICIPAIS INCIDENTES NO CADASTRO ACIMA DISCRIMINADO 

DEPART 
Rua Comelio Magalhaes, 97- Telefax: (35) 334:.-"-J , S · 

EP 37443-000- CGC 18.008.862/0001-26 

DAYANA CRISTINA COSTA 

RUA DR. CORNêLIO MAGALHÃES, N" 97, TELEFAX: (35) 343-2100- CAIXA POSTAL 01 
CEP: 37.443.000 - CNPJ 18.008.862/0001-26 

www .baependi.mg.gov .br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI 
Estado de Minas Gerais 

ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO 
'-------------------------

Exercício 2015 Número 010103 

Concedido a 
Contribuinte: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 
Razão Social: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 

CNPJ/CPF: 21.960.275/0001-47 

Endereço: RUA CORNELIO MAGALHAES, 230 

CENTRO 
37443-000 BAEPENDI MG 

- - --- --- - ---
Atividade Principal - -- ---- ------------

AGENCIA DE VIAGENS 
AGENCIA DE VIAGENS -ANEXO IV C p 

Restrições ------------------Do Cadastro: 
Da Atividade: 

Área Empresa 00000 

Inscrição Municipal: 

Enquanto satisfizer as exigências da Legislação em vigor, para funcionamento nos 
seguintes horários: - - ~---- . 

003910 

Horário Normal: 00:00 a 00:00 Horário Especial: 00:00 a 00:00 

. - ---. ::-- .---.:::======--====---
- .BERTURA: 10/03/2015 EMISSÃO: 10/03/2015 VALIDADE: 30/03/2016 

ESTE ALVARA ESTA CONDICIONADO A OBTENCAO DE AUTO DE VISTORIA DOS ORGAOS 
COMPETENTES, CONFORME LEI ESTADUAL fVO 1413012001, E PORTARIA 0307 DO PODER 

JUD/C/AR/0. ESTA VINCULADO, TAMBEM. AO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM O /MA, 
CADASTRADO SOB O N* 9095. 
ESTE ALVARA DEVERA SER EXPOSTO EM LOCAL DE DESTAQUE. J-

- -- ----- MARCELO FA~tRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Rua Dr. Cornelio Magalhaes, 97- Centro- CEP: 37.443-000- Tel: (35) 3343-2375 

RUA DR CORNÉLIO MAGALHAE-s • 
• N 97, TELEFAX: (35) 3343-2100- CAIXA POSTAL 01 

CEP: 37.443.000- CNPJ 18.008.86210001-26 
www.baependi.mg.gov.br 
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w SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM /i-->~ 

04/03/2016 ~ ~ 
~ ~ 

Negativa 
CERTIDÃO VALIDA AT,........._ 

02/06/2016 

NOME: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME 

CNPJ/CPF: 21.960.275/0001-47 

LOGRADOURO: RUA DR CORNÉLIO MAGALHAES NÚMERO: 230 

COMPLEMENTO: AP 01, BAIRRO: CENTRO CEP: 37443000 

DISTRITO/POVOADO: MUNi dPIO: BAEPENDI UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certi ficado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re9istro de formal de partilha, de 
carta de a~udicação expedida em autos de inventário ou de arro amento, de sentença em a~o 
de se_paraçao judicial, dtvórcio, ou de _partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveisL esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento I Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/200S. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da eml8'e~ alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em ívi a Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA 
I 

DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerail na internet: httg:/ /www.fazenda.mg.gov.br 

= > Empresas=> Certificação da utenticidade de ocumentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000144796910 

c' o 
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I 
I 

I 
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https:/twww2.fazenda.mg.gov.br/sd/ctrl/SOUCOT/OETALHE_746?ACAO=VlSUALIZAR&numProtocdo=2016012132705&autenticacaofv1odel=rOOABXN.. . 1/1 
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PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 
Rua Cornélio Magalhães, n° 230 - Apt: O 1- Centro - Baependi/MG 

CNPJ: 21.960.275/0001-47 

DECLARACÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

CONVITE N° 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA 
L TOA ME, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 21 .960.275/0001-47, COM SEDE A 
RUA DR. CORNELIO MAGALHÃES, N.0 230, APTO 01, BAIRRO CENTRO, 
BAEPENDI-MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 
IVAN CARLOS FERREIRA, CPF: 324.102.986-72, DECLARA, sob as penas da 
Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 à 49 da lei 
complementar no 123/2006. 

I, 07 de Março de 2016 

CONSULTORIA L TOA-ME 



PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 
Rua Comélio Magalhães, n° 230- Apt: 01- Centro- Baependi/MG 

CNPJ: 2 I . 960.275/0001-47 

DECLARACÃO 

A EMPRESA PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, 
COM INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 21 .960.275/0001-47, COM SEDE A RUA DR. 
CORNELIO MAGALHÃES, N.0 230, APTO 01 , BAIRRO CENTRO, BAEPENDI
MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL IVAN CARLOS 
FERREIRA, CPF: 324.102.986-72, DECLARA, sob pena da Lei em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. r da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

EPENDI, 07 de Março de 2016 



PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAME 
Rua Comélio Magalhães, n° 230- Apt: OI- Centro- Baependi!MG 

CNPJ: 21.960.275/0001-47 

DECLARACÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

A EMPRESA PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA L TOA ME, 
COM INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 21 .960.275/0001-47, COM SEDE A RUA DR. 
CORNELIO MAGALHÃES, N.0 230, APTO 01 , BAIRRO CENTRO, BAEPENDI
MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL IVAN CARLOS 
FERREIRA, CPF: 324.102.986-72,DECLARA, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório - Licitação no 012/2016 - Modalidade Carta Convite no 
008/2016 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 



PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA ME 
Rua Comélio Magalhães, n° 230- Apt : 01- Centro- Baependi/MG 

CNPJ: 21.960.275/0001-47 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 

CONVITE N° 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA L TOA ME, 

COM INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 21 .960.275/0001-47, COM SEDE A RUA DR. 

CORNELIO MAGALHÃES, N. 0 230, APTO 01 , BAIRRO CENTRO, BAEPENDI

MG, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL IVAN CARLOS 

FERREIRA, CPF: 324.102.986-72,DECLARA, como previsto no art. 43, 111 da 

Lei n° 8.666/93, que desiste expressamente do prazo de interpor recursos das 

decisões da Comissão Especial Licitação, no julgamento dos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, concordando integralmente com as 

referidas decisões e com o prosseguimento da Licitação - Convite N° 

008/2016 - Processo Licitatório n° 012/2016. 

07 de março de 2016 



CAl 
CAIXA ECONOM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08537738I0001-02 
Razão Social: ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA LTDA ME 
Nome Fantasia:ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA LTDA ME 
Endereço: R AUGUSTO PASSOS MAIA 77 SALA I OURO PRETO I BELO HORIZONTE 

I MG I 31320-040 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016 

Certificação Número: 2016021502402794268613 

Informação obtida em 03/03/2016, às 10:29:44. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria~eral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA L TOA -ME 
CNPJ: 08.537.73810001..02 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fi liais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

,........._ sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n21 .751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 15:33:14 do dia 14/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/06/2016. 
Código de controle da certidão: 2319.C9C2.D42C.FADB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Secretaria da Mic:ro e PeQ_,. Empresa da Presklêndll o a Re.,Ut 

Sea'otalie de Rll<:ioneli.-;eo e S~çao 
Dc~Htr1ametlto de Regislro EmpreNMI e lnteo~ 

.. 

J UCEMG :~~;~--:::~.~::~~ONTE 

1111111 111111111111111111111 
, .. 1731.646-4 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE OA JUNTA COMERCIAL 00 ES r ADO DE MINAS GERAIS 

At.IANCA DE IIIIINAS CONSULTORIA L TOA ME 

(de Empresa ou do.,.. Awnbr do Com~) 
a V .s• o defar111'1811\0 do seguinlo ato: 

to ... ,. 
r C·"'~· ... 1------

Emp,...arllll(als) lgual(els) ou ....,.lh•nte(s): 

O stM o srM 

ONA0_/_1_ O NAO_!_I __ 

~la 

DECISÀO SIWGUI.AR 
O f'n>C:aGGO om elrig6nda. (Vodo despacho em falhe amua) 

~ defor1do. PubiiQutt.se e llrQ\J~ 

o f'<OCH<IC ·-·-· PubllquoHa. 

DECISAo COLEGIADA 

Ô Proceuo em e>ng&ncia. (Vide despacho eno folha anexa) 

O Proceuo deferido. Publ"oque-se e arquive-se. 

O Processo Indeferido. P\Jt>llque-co. 

/ 
( 

J 

141731.lõ48-4 
\ 

N• FCN/REMP 

llllllllll~llllllll~tll lll 
J143276240136 

Processo em Ordem 
A.dcddo 

__; __ , __ 
O ala 

s· e~;9~ 

ertr tco que este ocumento da empresa A I N ire: 167-1 , foi e endo e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5397234 em 22/10/ 014. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/731.646-4 e o código de segurança vWQg. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2014 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária Geral. 

pég. 1/8 



ert1 1co que este documento a empresa I , e: 1 7- , 01 e er o e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5397234 em 22/1gl 014. Para validar este documento. 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/731.646-4 e o códi~,P"'de segurança vWQg. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2014 por Marinely de Paula Bomfl1í1- Secretária Geral. 

pág. 2/8 



CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
ALIANÇA DE MINAS CONSULTO RIA L TOA ME 

CNPJ 08.537.738/0001-02 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

(Instrumento Particular da 4" alteração" ~ônfrafualf • ; • • ; • •: • • • . . . . . . . . . . 
LUCIANA SIRAY MAHAMUD, brasileira, solteirCI , natural de Belo Horizonte -"JIG; M~ide em ?~1Wf97f, Consultora 
Comercial, portadora da Carteira de Identidade n° M 6.419.881, expedida pela SSP/MG, e CPF n° 956.287.706-04, 
domiciliada e residente à Rua Augusto de Passos Maia n° 77, Bairro 0\Jro Preto, Belo Horizonte- MG, CEP 31320-040 
e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, brasileira, do lar, nascida em 03/03/1937, natural de Belo Horizonte - MG, 
divorciada, portadOfa da C.l n• MG-4.394.747 SSPIMG e inscrito no CPF(MF) n° 562.018.266-53. nascida em 
0310311937, natural de Belo Horizonte- MG residente e domiciliado na Rua Augusto de Passos Mala n• 77, Bairro Ouro 
Preto, Belo Horizonte- MG, CEP 31 .32Q-040 úniCas socias da sociedade denominada ALIANÇA DE MINAS 
CONSULTORIA LTDA ME CNPJ 08.~37.73810001-02, com sede e foto nesta capital à Rua Augusto de Passos Ma1a n• 
77-Sala, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte- MG, CEP 31 .320..040, resolvem na melhor foiTTla de direito proceder à 1• 
alteraçao Contratual o seu contrato social com reg1stro na JUCEMG em 19112/2006 sob o n" 3120773167-1 , 1• 
Alteração Contratual n° 4128960 de 13/0512009 nos seguintes termos e condlçOes abaixo: 

1) A sociedade admite como sóeia a Sra. MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE, brasileira, Arqu1teta Urban~sla , 

nascida em 10/0511983, natural de Belo Hortzonte, solteira. portadora da C.l n° MG-10.435.654, expedida pela 
SSPIMG e inscrita no CPF(MF) n<> 061.657.076-70, residente e domiCiliado na Rua Brasllla, 272, Carlos Pratas, 
Belo Horizonte- MG, CEP 30.710-270 

2) RETIRADA DE SÓCIA - A sócia MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, acima qualificado, se retira da 
sociedade, transferindo através da venda de 5.000 (cinco mil) cotas da sociedade. livres e desembaraçadas de 
qualquer ônus ou gravame, pelo preço certo e ajustado de R$ 1,00 (Hum real) cada, para a MICHELLE 
MENDES ANTUNES LEITE, acima qualificada, valendo sua assinatura neste instrumento como recibo de 
pagamento do preço total de R$ 5 000,00 (cinco mil reais} pelo qual da plena, rasa e geral quitação; a SOcta 
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. neste ato e nesta data, acima qualificada, cede e transfere 10.000 (dez 
mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma: INres e desembaraçadas de qualquer Onus ou gravames 
para a Sócia LUCIANA SIRAY MAHAMUD, acima qualificada. pelo preço certo e ajustado de R$1,00 (hum real) 
cada uma das cotas, fazendo o preço total de R$10.000,00 (Dez mil reais) valendo sua assinatura neste 
Instrumento como recibo do preço, pelo que dá plena, rasa e geral quitaçao. O Capital social freou assim 
distribuldo entre os sócios: 

COTISTAS COTAS R$ 

LUCIANA SIRAY MAHAMUD 45.000 45.000,00 

MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE 5.000 5.000.00 

TOTAL 50.000 50.000,00 

3) Alteraçlo do ObJeto Social: de "prestaçao de serviços de consultoria e assessoria por conta própria e de 
terceiros nas éreas da cultura, patrimônio histórico, meio ambiente, relatórios financeiros, esporte e turismo: 
orientação operacional em politica de preservação a setores patrimoniais, ambientais e turismo; prestar 
assistência em serviços administrativos para terceiros; Prestaçao de serviços de plano dlretoF de habltaçao de 
interesse social e projetos Urbanlsticos e arquítetOnicos·, PARA: "A sociedade terâ como objeto social 
prestaçao de serviços de consultoria e assessoria por conta própria e de terceiros nas áreas da cultura, melo 
ambienta, esporte e turismo; património hlstOrico; orientação para gestão e polftica de preservação a setores 
público e privado de cultura, meio ambiente, esporte e turismo; prestar assistêncla em serviços administrativos 
para terce~ros: plano diretor de habitaÇio cse 1nteresse social, plano de trabalho, plano de cultura, plano de 
saneamento básico e gerenciamento de reslduos sólidos, plano do turismo; projetos urbanlsticos. arquitetOnicos, 

co..t~\~ . « .. ç..~ .\X' 
~ . - }Jk. L 
~ ,lo , ~ 

ocumento da empresa , 1 . 7-1 , o1 e en o e 
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social; cultural, ambiental, turlstico e educaçao ambiental e cultural; 
laudos, relatórios financeiros e convênios. • 

•> Alteraçao de endereço: Alterar a sede e foro da sociedade da ~!l!l ~u~us~~ P.a.s~~ Ma1a n: 77-Sala. Bairro 
Ouro Preto, CEP 31 .320-040. Belo Horizonte-MG. para Avenic.t<J ~vtrezo C~.ral fl' .3~4 :§ala 1.002, Bairrç 
Lourdes, Belo Horizonte-MG CEP 30.170-911. •. • •. • •.. :. • ! : • • 

5) DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sOcio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela lntegralizaçao do capital social, conforme artigo 1.052 da lei 
10.406/2002. Parégrafo único: Os sócios nAo responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme 
aFtigo 997, Inciso VIII, ele artigos 1053 2 1054, todos da lel10.40612002. 

8 ) DA AOMINISTRAÇAO DA SOCIEDADE: A coordenaçao administrativa da sociedade será exercida pela sócia 
LUCIANA SIRAY MAHAMUD acima qualificada onde assinará isoladamente. 
A coordenaçao de execuçao dos trabalhos sera exercida pela sócia MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE 
acima qualificada onde assinar.\ isoladamente. 

7) DO EXERciCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS: Os lucros e/ou prejuízos apurados em 
balanço a ser realizado após o término do exercício social, podendo ainda realizar balanços trimestrais, serão 
repartidos entre os sócios, não sendo obrigatória a observância da proporcionalidade entre os valores 
distribuídos e a participação de cada sócio na sociedade, mediante delibcraçao expressa de todos os sOcios. 
podendo os mesmos. todavia. optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensarem os 
preju lzos em exerclcios futuros. 

111 DA EXCLUSÃO DE SÓCIO: A sociedade poder~ por deliberaçao de no m ínimo votos co rrespondentes a três 
quartos do capital social, excluir da comunhao social o sócio que venha a ter o seu nome pre)ud•cado para efeito 
de crédito, nas demais hipóteses previstas em lei efou no presente contrato, mediante o reembolso do seu 
capital e lucros, se houver. na conformidade do disposto na cláusula Nona. 

91 DOS CASOS OMISSOS: A sociedade sera regida ~lo contrato social e os casos omissos pelas normas da Lei 
6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

10) DA RETIRADA DE SOCIO - Qualquer sócio poderâ desligar-se da sociedade a todo tempo devendo. porém, 
disso cientificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) d ias, salvo estipulação 
diversa prevista em lei. 
Parégrafo primeiro - O valor a ser pago pela particlpaçao do sócio dissidente será apurado em balanço 
especialmente realizado para tanto. 
Patagrafo segundo- O valor a ser pago ao sócio dissidente seré pago em até 12 (doze) parcelas, mensais e 
sucessivas, corrigidas monetariamente pelo índice da FGV (Fundaçao Getúlio Vargas), IPC-A (lndice de Preços 
ao Consumidor - Amplo), ou outro que o venha substituir, além de juros de 0,5% a .m ., sem prejurzos na 
continuidade social. Os valores em questao serao pagos pela empresa sendo que a partlcipaçao do sócio 
dissidente será distriburda entre os demais sócios proporcionalmente a participaçao de cada um. 

11 ) CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL- Em virtude das alterações acima, o Contrato Social da sociedade 
passar! a vigorar com a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME 

CNPJ 08.537.738/0001-02 
CONTRA TO SOCIAL CONSOLIDADO 

(Instrumento Particular da 4• alteraçao Contratual) 

ert1 1co que este ocumento a empresa , 1re: . 7-1 • 01 e en o e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5397234 e . 10/2014. Para validar este docum.ento! 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/731.646-4 e o cód1.90 de segura!"ça vWQg. Esta cóp1a fo1 
autenticada digitalmente e assinada em 24/ 10/2014 por Marinely de Paula Bomf1m - Secretána Geral. 
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LUCIANA SIRAY MAHAMUD, brasileira. solteira, natural de Belo Honzonte- MG, nasc1da em 23109/1972, Consultora 
Comercial, portadora da Carteira de Identidade nq M 6.419.881, expedi~~ P.el~ S~~~~~· I! CPf n:.956.287.706-04. 
domiciliada e residente à Rua Augusto de Passos Maia n• 77, Bairro Ourc,;;Pretto:. ~elo fiori2?l.t~~· CEP 31320-040 
e MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE, brasileira, Arquiteta Urbal'lí.sta. 1\esc~.eLn .1Q105/1~00. :natural de Belo 
Horizonte, solteira, portadora da C.l n• 10.435.654, e.xpedida pela SSP/MG e inscrita no CPF(MF) n• 061 .657.076-70, 
residente e domiciliado na Rua Brasllia, 272, Carlos Prates, Belo Horizonte- MG, CFP 30 710-270 únicas s6clas da 
sociedade denominada ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA LTDA. ME, CNPJ 08.537.738/0001-02, com sede e foro 
nesta capital à Avenida Alvares Cabral n• 344-Sala 1.002, Bairro Lourdes. Belo Horizonte- MG, CEP 30.170-911 Belo 
HoriZonte- MG, resolvem na melhor forma de direito proceder a 4• alteração Contratual o seu contrato social com registro 
na JUCEMG em 1911212006 sob o n• 3120773167-1. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO: A sociedade é empresaria 
limitada, girando sob a denomlnaçao social de ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA, sediada em Belo 
Horizonte- MG, Avenida Alvares Cabral n° 344-Sala 1.002, Bairro Lourdes, CEP 30.170-911 . 
Parágrafo Primeiro - Poderao ser abertas filiais em qualquer parte do Território Nacional, sempre sob a 
responsabilldade direta de um dos sócios. respeitada a obrigação de inscrição suplementar do responsável e da própria 
sociedade. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETOS SOCIAIS: A sociedade terá como objeto social prestação de serviços de 
consultoria e assessoria por conta própria e de terceiros nas áreas da cultura, meio ambiente, esporte e turismo; 
patrimOnio histórico; orientaçao para gestão e polltica de preservação a setores público e privado de cultura, meio 
ambiente, esporte e turismo; prestar assistência em serviços administrativos para terceiros; plano diretor de habitação de 
Interesse social, plano de trabalho, plano de cultura, plano de saneamento básico, plano de turismo; projetos 
urbanlsticos, arquitetOnlcos, social; cultural, ambiental, turlstico e educaçao ambiental e cultural; pesquisas. diagnósticos, 
prognósticos, laudos, relatórios financeiros e convênios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO: O capital social é de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais}, divididos em 50.000 (cinqoenta mil) quotas no valOr de R$ 1.00 (um real) cada uma. distribuldas 
entre as sócias da seguinte forma: 

COTISTAS COTAS 

LUCIANA SIRAY MAHAMUD -45.000 45.000,00 
MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE 5.000 5.000,00 
TOTAL 50.000 50.000,00 

P-i@gra(o único- O capital social encontra-se totalmente integralízado em moeda corrente do pais 

CLÁUSULA âUARTA- DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, 
limitada ao valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralizaÇêo do Capital SociaL 
Parágrafo único: Os sócios nao responderão subsidiariamente pelas obrigaçOes sociais. conforme art. 997, VIII. ele 1053 
e 1054 todos da lel10.406/2002. 

CLÁUSULA QUINTA- DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A coordenaçao administrativa da sociedade será 
exercida pela sócia LUCIANA SIRAY MAHAMUD acima qualificada onde assinara isoladamente. 
A coordenação de execução dos trabalhos serâ exercida pela sócia MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE acima 
qualificada onde assínarâ isoladamente. 

Parágrafo Primeiro- As Administradoras estao dispensadas de prestar caução em garantia do fiel desempenho de suas 
funções. 
Pa@grato Seaundo - Fica vedado és Administradoras: o uso ind iscriminado da razão social, para fin alheios aos 
interesses da sociedade, tais como endossos, avais, abonos e fianças. sob pena de decisao jUd no foro de 

competência. . .-. C; ~ . 
~ 

ertr 1co que es e ocumen o a empresa ALIANCA DE N ORlA L TO~ . re: - . 01 e err o e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. sob o n• 5397234 em 2_2/10/2014. Para validar este docum_ento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/731.646-4 e o cód1_go de segura!'lça vWQg. Esta c0p1a fo1 
autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2014 por Marinely de Paula Bomf1m - Secretána Geral. 
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Jt 
Parágrafo Terceiro- Compete às Administradoras. r 
a) representar a Soctedade em juizo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terce~ros e qua1squer repartições 
püblicas ou autoridades governamentais, bem como perante autarquias, sociedades de economia mista e entidades 
para estatais, seja na esfera federal, estadual e municipal; 
b) exercer os poderes norma1s de adm1nistraçêo, de forma a assegurar a ~"rc6a ~qmal ~95 ~~ol! <sã sociedade. 
c) abrir, manter, operar e fechar contas bancárias. receber, emitir, end09'Sar, visar, ~s.con~r pu avplizStr cheques, letras 
de cAmbio, faturas, duplicatas ou outros títulos de crédito ou instrumentos comerciais, reclamar, receber, negociar e 
estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos para com a Sociedade, bem como dar e receber quitaçao; 
d) constituir procuradores, devendo ser observado que as procuraçOes outorgadas pela Sociedade mencionarao 
expressamente os poderes conferidos e deverao conter um perlodo de validade, com exceção daquelas para fins 
judiciais, que poderão ter prazo indeterminado. 
Parágrafo Quarto - É autorizada a Mmeaçao de pessoas estranhas ao quadro societáno para os cargos de 
administração da sociedade, desde que auto~aclo previam~nte pelas sOcia110 e obs4ilfVad;~s ;~S cláusulas d!!t8 contrato 
e a legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o 
inicio das atividades se deu em 0111212006 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA CESSÃO E TRANSFER~NCIA DE COTAS SOCIAIS: Caso qualquer dos quotistas resolva 
alienar, sob qualquer forma, as suas quotas Aa Sociedade. deverá oferecer aos demais quotistas, que terao direito de 
preferência na aquisição destas quotas, proporcionalmente a sua participação no capitaL Decorridos 30 (trinta) dias sem 
o exerclcio do direito de preferência nas condições ora ajustadas. poderá o sOclo vender as quotas para o terceiro 
interessado em liberdade de condições. 
parégrafo Primeiro - Na hipótese de qualquer dos quotistas receber uma oferta de terceiros para a venda das suas 
quotas na Sociedade, os demais quotistas terao o direito de vender as suas quotas pelo mesmo preço da oferta feita 
pelo terceiro interessado, devendo o sócio quotista que receber a oferta incluir na venda as quotas dos sócios quotistas 
que tiverem expressamente manifestado esta vontade. 
Parágrafo Segundo - é nula. não tendo qualquer efeito perante a sociedade ou aos demais sócios a venda por preço 
inferior aquele constante da comunicaçao, bem como a falta de cumprimento das formalidades previstas nesta clausula. 

CLAUSULA OITAVA - DO EXERCICIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS: Os lucros eJou prejuízos 
apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social, podendo ainda realizar balanços trimestrais, 
serão repartidos entre os sócio§, naa sendo Q9rigatória a ob~erv~nciíil. da Pfoporcion~líQa.de t:~ntre 9S vaiO('es distribui aos 
e a partlclpaçao de cada sO<:io na sociedade, mediante deliberação expressa de todos os sócios, podendo os mesmos, 
todavia, optarem peto aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensarem os preJuízos em exerc lcios futuros. 

CLÁUSULA NONA - DA DISSOLUÇAO, LIQUIDAÇÃO, RETIRADA, MORTE, FAL~NCIA, INCAPACIDADE E 
INTERDIÇÃO: N~o obstante contratada por prazo indeterminado. a sociedade nao entrara em dissoluçQo e, 
conseqüentemente em liqt~idaçao, em face de retirada, morte, falência, incapacidade ou interdlçao de qualquer dos 
SóCios, desde {IUC O$ demais quelfàM prossegúit com a sociedade. Ocorrendo um desses eventos, os haveres do s6c10 
que falecer, for declarado interdito, falido, incapaz ou que desejar retirar-se serao apurados com base no Balanço 
Patrimonial levantado até 30 (trinta) e/ou no máximo 60 (sessenta) dias úteis após o evento e pago a quem de dtreito em 
12 (doze) parcelas mensais, às quais serão acrescidos juros legais de 12% (doze por cento) ao ano, mais a varlaçao do 
valor da moeda, a partir da data em que o evento se verificar. 

CLÁUSULA DéCIMA - DAS RETIRADAS "PRÓ-LABORE": A retirada mensal será paga aos sOcios, e por eles 
estipulada em comum acordo, obedecendo aos limites de legislação em vigor, a qual seré levada a débito da 
escrituraçao contábil da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXCLUSÃO DE SÓCIO: A sociedade poderá por deliberação de no mlnimo 
votos correspondentes a três quartos do capital social, excluir da comunhao social o sOciO que venha a ter o seu nome 
prejudicado para efe•to de crédito, nas demais hipóteses previstas em lei e/ou no presente contrato, mediante o 
reembOlso do seu capital e lucros, se houver. "ª conform1da(l(! qo cltspostQ na clâusula Nona 

erti ico que este documen o a empresa L N A NA ON . Nire: 31 -1 . 01 e en o e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5397234 em 22110/2014. Para validar este documento, 
acesse www .jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/ 731.646-4 e o código de segurança vWQg. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 24110/2014 por Marinely de Paula Bomfim- Secretâria Geral. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS- ART. 1.011 I Par. f 
1° f C.Civll/2002: Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, POl lei especial, ou em virtude de condenação cnmmar. ou por se encontrarem sob os efe1tos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar. de prevaricaçao, peita ou 
suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o s;ste~ai fi~ànc~i!õ '!acJo~al~ cóntra normas da 
defesa da concorrência. contra as relaçoes de consumo, fé pública. ou a"propriMade. • ; • " ; : .•. 

CLAUSULA DÉCIMA TEBCSIBA: Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercido e o cumprimento dos direitos e 
obrigações. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade seré regida pelo contrato social e os casos omissos pelas normas da Lei 
6.404/76, que dispOe sobre as Sociedades por AçOes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: OA RETIRADA OE SÓCiO- Qualquer sócio poderá desligar-se da sociedade ., todo 
tempo devendo, porém, disso cientifiCar os demais. por escrito, com antecedência mln•ma de 60 (sessenta) dias, salvo 
estipulação diversa prevista em lei. 

Paragrafo primeiro - O valor a ser pago peta participação do sóc10 dissidente serâ apurado em balanço especialmente 
realizado para tanto. 

Parágrafo segundo- O valor a ser pago ao sóci<> dissidente será pago em até 12 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, 
corrigidas monetariamente pelo lndice da FGV (Fundação Getúlio Vargas). IPC-A (lndice de Preços ao Consumidor -
Amplo), ou outro que o venha substituir, além de juros de 0,5% a.m., sem prejulzos na continuidade social. Os valores 
em questão serão pagos pela empresa sendo que a partK:ipação do sócio dissidente serâ distribuida entre os demais 
sócios proporcionalmente a partlclpaçao de cada um. 

CLAUSULA PÉCIMA SEXTA: OOS SÓCIOS- Os sócios. de comum acordo, estabelecem que a empresa não podara, 
em hlpOtese alguma. avalizar garantias ou afiançar os sócios. Os sócios estabelecem ainda que os mesmos nAo 
poderão, em hipótese <llguma, avalizar garantías ou afiançar terceiros. 

A empresa nao reaJizarâ empréstimos, especialmente, aos sócios, porém poderé tomar empréstimos dos mesmos, 
remunerando-os a taxas de mercado. 

Os sócios, de comum acordo, estabelecem q~~e o valor do capital social, somente poderâ ~;er modifrcado por 
concordância, expressa, de todos os sócios, salvo nos casos expressamente previstos em lei. 

E, por estarem justos e contratados, de pleno acordo com todos os termos deste contrato, assinam o presente 
Instrumento em 03 (tr~s) vias de igual teor e forma. 

r--- Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2014. 

Sócios; 

-· .Cio~ c4l4 17. ~ . 
MICHELLE MENDES ANTUNES LEITE 

90CIA INTEGRANTE 
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Certrfico que este documento da empresa ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA LitbA ME, N1re: 3120773167-1 , fot deferido e 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.537 . 738/0001-02 
Certidão n°: 23057708/2016 
Expedição: 03/03/2016 , às 10 : 30 : 31 
Validade : 29/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 08.537.738/0001-02, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei n° 12 . 440 , de 7 de jul ho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalh o e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de p essoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou fil i ais . 
A aceitação des t a certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministéri~ ~Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. o~\ 
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secret aria Munfd pal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 

.~ Certidão de Débitos no: 3.835.639/ 2016 
c Emitida em : 15/02/ 2016 requerida às 15 :18:05 
o 

Número de Controle: ABKlHJJNML 
Validade: 16/03/2016 

'O 

5 Nome: ALIANCA DE MINAS CONSUL TOR.IA L TOA - ME J CNPJ: 08.537.738.0001.02 

' Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a 
~ Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, 
~ certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipa l, em relação aos Tributos, 
~ Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa. 
(.!) 

o 
•< Q 

I= 

~ 
Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: 

htt :1/cndonline.siatu. bh. ov.br 



Receita Federal 

omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

ontrlbulnte, 

onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
FB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

08.537.738/0001-02 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

.a~CA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ·ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA 

DATA DE ABERTURA 

19/12/2006 

ócios em geral, exceto Imobiliários 

CÓDIGO E DESCRIÇ DAS ATIVIDADES ECON ICAS SECUND IAS 

82.19-9-99. Preparação de documentos e serviços especializados de apolo administrativo não especificados 
anteriormente 
71.11-1-00 ·Serviços de arquitetura 
70.20-4-00 ·Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especlfica 
74.90-1-99- Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

I LOGRADOURO 

!'-V ALVARES CABRAL 344 

I CEP I I BAIRROOISTRrro 
30.170-911 _ .__ C;..;E;;;.;.N..;..;T;..;.R..;..;O;;.._ _______ __, 

I ~NDEREÇO ELETRONICO 

~P-r.ONT@SUPERIG.COM.BR 

[!!!:~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÂÕ CADASTRAL 

_ATFVA 

I MOTIVO DE srruAÇXõ CADASTRAL 

I ~ÂÕ ESPECIAL 

I COMPlEMENTO 
SALA: 1002; 

I MUNICIPIO 
BELO HORIZONTE 

I TELEFONE 
(31) 3447-1916 

I DATADASITUAÇÂÕCADASTRAL 
19/12/2006 

I~ s rruAçXo ESPECIAL 

provado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

mitido no dia 03/03/2016 às 10:20:55 (data e hora de Brasília). 

l Consulta QSA I Capital Sociai...J 1 VoltarJ 

© Copylight Receita Federal do Brasil- 03/03/2016 
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Aliança de Minas 

Conwltor<a 

DECLARACÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

A EMPRESA ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME, COM INSCRIÇÃO 
NO CNPJ N.0 08.537.738/0001-02, COM SEDE A AV. ALVARES CABRAL, N.0 344, 
SALA 1002, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE-MG, POR INTERMÉDIO DE 
SUA REPRESENTANTE LEGAL LUCIANA SIRAY MAHAMUD, CPF: 956.287.706-
04, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório - Licitação no 
012/2016 - Modalidade Carta Convite no 008/2016, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

BELO HORIZONTE, 07 de março de 2016 

EMPRES · ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME 
CNPJ: 08.537.738/0001-02 

SÓCI -ADMINSTRADORA: LUCIANA SIRA Y MAHAMUD 
CPF: 956.287.706-04 

I Ú8.537.738/0001-02J 
AUANÇA DE WNAS CO'ISULTORIA L TOA. ME 
Av. ÁLvc1res Cabral 344. Sal 1002 

B Centro- CEP. 30.170-911 

llitO liOP.TZOtlTE • MINAS GE~t~l!J 

(31) 3226·9616/ (31) 9251-0613/(31) 7588-5860 

CNPJ 08.537 738/0001-02 - \.VIY.~.'.al•af'cacl_em,Das.com.br 

AV. Alvares Cab1al, 3+l sala í002- CeP:ro- S>-: - t-1G- CEP 30 170-000 
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A.!.•. 
Aliança de Minas 

Con..uJlONa 

DECLARACÃO 

A EMPRESA ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME, COM INSCRIÇÃO 
NO CNPJ N.0 08.537.738/0001-02, COM SEDE A AV. ALVARES CABRAL, N.0 344, 
SALA 1002, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE-MG, POR INTERMÉDIO DE 
SUA REPRESENTANTE LEGAL LUCIANA SIRAY MAHAMUD, CPF: 956.287.706-
04, DECLARA, sob pena da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 
art. r da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2016 

ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME 
CNPJ: 08.537.738/0001-02 

SÓCI -ADMINSTRADORA: LUCIANA SIRAY MAHAMUD 
CPF: 956.287.706-04 

(31) 3226·%16 1 (31) 9251-0613 /(31) 7588-5860 

CNPJ 08 sr '3310001-02 - \'o'W\~.QI@Df?derr:tnas cgm.Qr 

AV Alvares Cabrai, 3-'4 sa a 10C'2- Centro- SH - ~1G- CEP 30.170-000 
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Aliança de Minas 

COilSUlton• 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 

CONVITE N° 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME, COM INSCRIÇÃO 

NO CNPJ N.0 08.537.738/0001-02, COM SEDE A AV. ALVARES CABRAL, N.0 

344, SALA 1002, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE-MG, POR INTERMÉDIO 

DE SUA REPRESENTANTE LEGAL LUCIANA SIRAY MAHAMUD, CPF: 

956.287.706-04,DECLARA, como previsto no art. 43, 111 da Lei n° 8.666/93, que 

desiste expressamente do prazo de interpor recursos das decisões da 

Comissão Especial Licitação, no julgamento dos documentos de habilitação e 

das propostas de preços, concordando integralmente com as referidas 

decisões e com o prosseguimento da Licitação - Convite N° 008/2016 -

Processo Licitatório n° 012/2016. 

BELO HORIZONTE, 07 de março de 2016 

EMPRESA: A 

(31) 3226-9616 í (31) 9251-0613 /(31) 7588-5860 

CNPJ 08.53"' 738'0001-02 - ...,..,...,\ allaQÇ~~m,nas com.br 

AV. Alvares Cabral, 3-'-l sa,a 1002- Centre- SH- f-1G- CEP 30 170-000 



Aliança de Minas 
C.-....loo a 

DECLARACÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

CONVITE N° 008/2016 
PROCESSO N° 012/2016 

A EMPRESA ALIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME, COM 
INSCRIÇÃO NO CNPJ N.0 08.537.738/0001-02, COM SEDE A AV. ALVARES 
CABRAL, N.0 344, SALA 1002, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE-MG, POR 
INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL LUCIANA SIRAY MAHAMUD, 
CPF: 956.287.706-04, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 
legais para a qualificação como MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 à 49 da lei complementar n°123/2006. 

BELO HORIZONTE, 07 de Março de 2016 

~ 
LIANÇA DE MINAS CONSULTORIA L TOA ME ~\ .. ~1 

CNPJ: 08.537.738/0001-02 ~~:~t 
DMINSTRADORA: LUCIANA SIRA Y MAHAMUD ~~~\~ ~~1. 

CPF: 956.287.706-04 v \.\~""~\I ~. s?>\'3 ~\ 
~t '\\'\ ~ "!Jb. 1 ~-~ ' 

W.).'i~~ \c~ (j'3~~~~·."f>\).\ ~\~"~ 
~~.\~-\.~~ ~\\o.c • ~)\\~Í ' 

~· . ~'\\\ 

(31, 3226·'?616; !]:) '!2~1 Gol~ '(31) -sss-ss60 

C~PJ OS 53--=~ YJC'l-('~2 ·,,'r.'. a ~ ... C3dC,.,..,•'"'a5 (orr_1 br 

-t.~\ X '$t:J 

:..: AI<JJ~ -:a::· a. 3-'-- s~ a::::-~~·:·,·-::-- •.•,:;- :fi' 30 1-0-000 
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Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:2013/2016 FORMULARJQ DE PRQPQST A ~.~ 

!! F"ts (J{,tff 
~~ 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG .. , -~i 
Rua: Penha I n° 99 - Bairro Vila Vassalo "--- ___,)/ 
Data e Hora: Abertura dos envelopes as: 14:00 horas do dia 07.03.2016- Sala de Reuniões da 
Prefeitura de Minduri/MG 
Recursos Orçamentários : Secretaria de Cultura : Dotação Orçamentária : 2.10.00.13.392.010.2.0080-
339039 e Secretaria de Esporte : Dotação Orçamentária : 2.11.00.27.812.006.2.0084-339039 

Licitação modalidade: Carta Convite n°. 008/2016 
Processo Licitatório n° 012/2016 

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. 

Aecebimento dos envelopes até as 14:00 horas do dia 07/03/2016. 

P t . . A . C I+· . L TOA ME · · C A Empresa.. a nmomum . ss.e.s.somuL .o.ns.u .... oné;l .... ....... : ..... , mscnta no NPJ 
n°. 2.1,960.2l5/.000.1:-:4.7 ........ .... .. . , estabelecida na cidade de . a.Q.ep~n9.i.. ............................. , MG, á 
Rua I Av .. R .Dr .. C.o.mélio.M.agaJhã~s ........................... ........... , n° .~~0 ................... I Bairro -Gentfe-------
-------------------- - , telefone. (35)33~3:-.14.6.0., Nome do Profissional responsável pela empresa 
J.v~n. ÇÇ\f!9.~ .. f.~rr~im ................... CPF ~~4J 0~:~~~:-l~............. Profissão . Empresa rio ............ ...... , RG 
do profissional .M .~ . t.582 .17.7. .SSP/MG ...... .... ............... .. . , pela presente propõe o preço total global 
para realização dos serviços do objeto deste certame , condições a seguir e de acordo com as todas 
exigências desta carta convite: 

Esi!.ecifl.caç_ão da Prestaç_ão de Serviç_os 

Item Quant. Especiflcação dos Serviços V. Unit. V. Total 
OI PS Contrata~ão de Emuresa Es(!ecializada (!ara a 

Presta~ão de Servi~os Técnicos no Desenvolvimento R$16.200,00 R$16.200,00 de Política Municil!al de Prote~ão do Patrimônio -
ICMS de Patrimônio Cultural e a Im(!lanta~ão do 
ICMS Esportivo no Município de Minduri/MG 

Valor Total Global das Proposta R$ 16.200,00 

DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Contratada executará os serviços previstos no Objeto anterior, da seguinte forma: 

1-Qrganizacão e preparac.fto dos do(umentys comprobatórios da Politiça Cultural Local, rt'ferente~ a dezembrolOllliJovembro :2016, 
comprçendendo: 

1.1-Çon,elho do Patrimônio 
• Orientação para atuação do Conselho, 
• Preenchnncnto das dedlll'açõcs a serem cncammhadas ao lEPHA: 
• OrgQllv.ação de todo material para o cm·io. 

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



Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br- munlclpio@minduri.mg.gov.br CroaelmeniD • 

Todos oor Minduri 
AdmlnlstraçiO 201l/2011 

1~2 -Srtor de Pptrimônio 
• Elaboração dos rclatónos de AU\ adades do Setor, 
• Org;tni7JIÇ!o de todo nuuennl poro omo 
1,3 -Jornad~ Minei!"!l do Pl!trim6nio 
• lnscnçfio do Murucip1o nu Jornada, 
• l:.laboroçlio do Rclntono de Ata\ rdades da Jornada 
OBS \fontn~cm da Pasta referente oo Quadro I ( Conforme especificaçlo acima ) 
2-Jnnntário 
• Lxecução da etapa do IP AC confonnc cronograma Prccnclumento de fichas de m\ cntãno dos bens cultura as sc:lccaonados com lw. ""'" ..... 1tos 
orqUJtctômcos, lustoncos e fotogrnficos, 
• E.xecuçfio do mapa alustroli\o da seção com adcnlllicaçlío dos bens imcnUirlodos 
OBS · Montagem da Pasto referente ao Quadro 11 ( Confonne es~Wcificaçlo acima ) 
l -Laudos de E todo de Con~n ncAo 
• Elaboroção de laudos conforme modelos do IEPHA, porn C'l')nJunto p:nsngJsttco bem amo\el e bens rno,eas 
OBS Monragcm da Pasta referente ao Quadro 1ll ( Conforme especifiracio nrima) 
4- Assessoria nn romprovarno do Fundo Munitípal de Pntrimlinio C\•ltural 
• Elaboração do Relatono de lm·esttmcntos do FUMPAC 
• Elaboração do Programa de lmcsumcntos do Ft!MPAC 
~S Montagem da J>aslll do Quadro IV ( Conforme espt·cificnçJio adma 1 

•.ducndo Patrimonial 
• Elabonlçio do Relntóno de Ali\ 1dades de Educaçlio Pntnmorual rcahudas em 201 6. 
• Elaboração de PrOJetO de Educação Patnmomal, conforme modelo do IEPHA 
OBS Montagem da Pastn do Quadro V 1 Conforme espccificaçlo acimn ) 
DA f"ORMA I>P. APRESE!\'TACÃO; 
• Os trnbalhos scnio apresentados em 02 ( dWIS ) nas , no formato A-4 1 sendo que as pa~tas serão confccaonadas com obscn ãncaa das DchbcnJçõcs 
do IEPHMMG • 
DO PRAZO Pt: f.XF.Cl CÃO: 
• O trabnlho referente ao ICMS Patnmêtruo Cultural scrn conforme Dclaberoção do IEPHA 
ICMS ESPORll\'0: 
• lmpla!!t:açlo do ICMS Esporu' o I para rcccbtmcnto da Cota-Parte do ICMS para o Mwucip1o de Mmdun/MG 
po .Jt:LGAMF.I\'TO f' PRFCO DAS PROPOSTAS: 
• Sera cons1dcra \entcdora , a emprcsn que cumpnr todas as extgêncans deste edital de hcawçno e o JUlgamento das propostas scrn do upo MENOR 
PREÇO T01 AI. GLOBAL uprcsentado c apurndo , adotado p31'8 este cc•lllrne c o cumpnmcnto total do objeto hcrtado no e:..:ercltto de 2016. 
p-\S CONPICÕES DE PAGAMENTO; 
• O \alor total global . apurndo e \cnccdor n ser pago 11 empresa contrntada será dtstnbu1do em lO ( dez) parcelas mcns111s c conseeutJ\as 1 a partir da 
data da assmaturn do Contrato de Prcstaçlio de Scn tços e seri cfct!Udo conforme sen iço prestado. dtsporubtlidade fmanCCJrn • na tesourarta da 
Prcfeatura Mumc~pal de Mmdurí/MG, npó~ o rccebtmento das notas fisccus , ocompllJ'Ih!ldas das respocti\lls requisições. 
DO Rf:GJJ\11; DE EXt:CUCÃO: 
• i\ Contratad:l cxecutaru os scn iços constllJ'Ites neste cdallll da SC!,'UJnte forma 
• Todas as despesas do refcndo SERVIÇO será de n:sponsabahdadc do CO;\TRATAOO, tnas como. encargos socuus e trnbalhastas, fretes. taxas . 
~entaçio transporte .etc 

orrcrão umca c exclusa\arncntc por conto da CONTRATADA as despesas decorrentes de encargos trnbalhistas , socta1s • ~maos de seguro. 
tnbutos de quntsqucr naturc;r.a c qualquer nutm d~pc<:<~ thrctn ou indiretamente rclacJOnada tom a prestação dos Ser\tÇOS 

Valor Total da Proposta : RS 1(?.40.0. ,99 ... ( ... Dezesseis mjJ e .du~entQSJe.ais ........................................ ) 
1 -Validade da Proposta - Até 3 1 de Dezembro 2016- Confonne Edital 
2 - Condições de pagamento - Confdhne Edit . 
3 - Condtções de execução: Confonne Edttal. 
4 - Declaro estar ctentc de todas as exigências d ta rta Convite 008/2016 e seus anexos. 

Local . J3~~P.~f.l.Ç.i ................... ... ....... 1 
I MG .. Q7 ....... 1 de . Ma}fQ .......................... de 2016. 

\_ 
\ I 

·(~~~j~~t~~-b~- ~~·~ .. nsável pela e presa) 
N°. do Cl>F e Ca eira de tdentiaade 

Ivan Carlos Ferr ira 
CPF: 324.102.9 6-72 
RG: M-1582177 SSPMG 

Rua Penha, 99 - VIla Vassalo - Fone· (35) 3326-1219 · Fax: { 5) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Mtndun - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 

• 
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Municipio de Minduri :-·t .. un,~c -
c,..,clmento• www.mlndurl.mg.gov.br • munlclplo@mlndurl.mg.gov.br _,,» ~~-
Todos por Minduri 'V 

'-.." .. '"""" FORMULARIO DE PROPOSTA "'•!&....•}. 
À Prefeitura Municipal de Minduri I MG .. ~"0<y 
Rua: Penha , n° 99 - Bairro Vila Vassalo ·"-.__ Y 
Data e Hora: Abertura dos envelopes as: 14:00 horas do dia 07.03.2016- Sala de Reuniões da 
Prefeitura de Minduri/MG 
Recursos Orçamentários . Secretaria de Cultura : Dotação Orçamentária : 2.10.00.13.392.010.2.0080-
339039 e Secretaria de Esporte: Dotação Orçamentária : 2.11.00.27.812.006.2.0084-339039 

Licitação modalidade: Carta Convite n°. 008/2016 
Processo Licitatório n° 012/2016 

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. 

~ecebimento dos envelopes até as 14:00 horas do dia 07/03/2016. 

A Empresa .. Degi.sla.ine da.Silv.aSouza.06024863608 ........... ... ... , inscnta no CNPJ 
n° .. l9.596.952LOO.O.l:-48 ................ , estabelecida na cidade de .. Cm\ambu . . ... . ................. , MG, á 
Rua ' Av .AP.i9.C.~r~~~9 ........................................................... I n° J9.6. .................... I Bairro -Genl'Pe-------
--------------------- , telefone ......................... , Nome do Profissional responsável pela empresa 
. P.~gi.~l~.im~ .(i.~. SHx~. S9!-l?.~ ...... ..... . CPF .. 0.6.0.2~~.-.6~6.:0.~ ............. Profissão .MEl.. ........................... , RG 
do profissional MG.l2107.561.SSP MG .. ... .. ....................... , pela presente propõe o preço total global 
para realização dos serviços do objeto deste certame • condições a seguir e de acordo com as todas 
exigênc1as desta carta convite: 

Item 
7i 

Especificação da Prestação de Serviços 

-~--"Q ..... ~u_a_n_L-+-____ E .... sp_~e_c..._ifi_,~c_a ... ç_4a_·o _dos Serv:...ziç-=-o~s ----t-
PS Contratação de Empresa Espe-cializada para a 

Prestação de Sen:iços Técnicos no Desenvolvimento 

V. Unit. V. Total 

de Política Municipal de Proteção do Patrimônio - R$18.000,00 R$18.000,00 
1 ICMS de Patrimônio Cultural c a Implantação do 

-

r ICMS E!iportivo no Município de ~linduri/MG I_ 
! Valor Total Global das Proposta [ R$ 18.000:....:..!...:.,00.:...__ _ __ ___. 

DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Contratada executará os serviços previstos no Objeto anterior, da seguinte forma: 

1-0rgPnizndio c prcparneiío dos doc;umçntp~ comorobntórios da Polltim Cult!lrpll.ocnl. referentes! dnA-mhrp l015!! no,·çmbro 2016, 
eomprçendcndo: 

1.1-Conselho do P11trimônio 
• Oricntnçllo para atuação do Conselho, 
• Preendumento das dedarações a sCJem encaminhndas ao IEPHA. 
• Organl7nçdo de todo m.atcnal pam o em to 

Rua Penha, 99 - V1la Vassalo- Fone (35) 3326-1219- Fa . (35) 3326-1444 
CEP 37 447-000 - M1nduri - Estado de M1nas Gerais - CNPJ· 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br- munlclplo@mindurl .mg.gov.br Crescimento • 

Todos oor Minduri 
Admlnhlraçlo.201312011 

!.:2 -Sttor dr Pptrimllnio 
• Eh1boraçllo dos rclntónos de Au' tdades do Setor, 
• Orgnmznçfio de todo mntenal pnra Clt\10 

1,3 .,1ornnd!! ~tin~ira do Património 
• lnscnçfto do MU1ucap1o nu Jornada 
• Hnboraçiio do Rclatono de Atn td:tdes da Jornada 
OBS Monta"cm da Posta referente oo Quadro I ( Confo~ especificaçlo acima ) 
l-ln\"t•nt tis! 
• Execuç6o da etapa do IPAC confomte eronognuna Precnclumento de fichas de '"' cntlÍTlo dos bens culturais sclcc!onlldos com 1 ........... , -·-
nrqwtctômcos, hJStoncos e fotogrnficos 
• Ex<."Cuçio do mapa tlustrotl\ o da scçio com 1dcnuficaçAo dos bens m\ entanlldos 
OBS Montagem da Pasta referente no Quadro 11 ( Confonne espccificaçlo a rima) 
3-L udos de Fstndo de Const>n•ncliq 
• E:lnboraçilo de laudos, confomtc modelos do IEPHA, para conJunto paastlglstJco bem tmó\ el e bens mO\ eiS 
OBS · Momagcm dn Pasto referente ao Quadro 111 (Conforme especificaçlo arim11) 
4- A~sçssorjn n!! comprpvacllo do Fundo Munidnpl de Patrimônio Cyltural 
• Elaboração do Relat6no de ln\"estimentos do FUMPAC, 
• Elaboração do Programa de lmCSUm<:ntos do FUMPAC 
~S Monta..,cm da Pasta do Quadro IV ( Conforme tspeàficaçio acima ) 

iducacnq P!!trimoniftl 
• Elaboração do Relatóno de At1' 1dadcs de Edueaçio Patnmomal rcaltudns em 2016 
• Elaboração de ProJeto de Educação Pammorual, conforme modelo do IEPHA 
OBS Montagem da Pasta do Quadro V ( Conforme esperificaçlo acima ) 
DA fORMA DE APRESE:\'T ACÃO; 
• Os trnhalhos scriio apresentados ~..-m 02 ( duns ) \ 1as, no formato A-4 , sendo que as pastas serão confeccaouadas com observ4ncul das Deliberações 
do IFPHAIMG " 
00 PRAZO DE EXF.Cl CÃO; 
• O trnbnlho referente ao ICMS Pntnmómo Cultural seria conforme Dchbcraçlio do IEPHA 
ICMS f<'SPORII\'0; 
• lmpluntnçfto do ICMS Esporti' o , pMa recebimento d3 Cota-Parte do ICMS paro o Mumcipto de Mmdun/MG. 
OO.Il.:LGAMF!\TO F. PRECO DAS PROPOSTAS;_ 
* Será cons1dcra 'cnccdora, a empresa que cumpnr todas os CXJgênoas deste edital de hataçlo c o Julg:lmcnto das propostaS sem do upo MENOR 
PREÇO TOl AL GLOBAL aprcsc:ntndo e apurado , adotado para este certame e o eumpnmento total do objetO I.Jclt.Ddo no cxerctcao de 2016. 
[lAS CO!'\DICÕES DE PAGAMENTO; 
• O 'nlor total global , apurado c' enccdor n ser pago a empresa contratada ser6 dlslnbutdo em I O ( del ) parcelas mcnsa1s c consecuta\ as , a parttr cb 
dlltD dll nssmnturu do Contrnto de Prcstnçlio de Sm tços e será efetuado conforme SCI' 1ço prestado. d1spomb1lidnde fmnneeira , na tesouraria da 
Prcfcuuta Mumc1pal de Mmdun!MG, após o 1Cceb1mento das notas fiscaas , ocompnnhodas das rcspc:cihas requisições 
1>0 REGIME DE EXI::CllCÃO: 
• A C.ontratod41 exccullfll os scn iços constantes neste ed1tnl da S\!!,'UIIltc forma 
• Todas os despesas do refcndo SERVIÇO será de responsabthdade do COI\TRATAOO, ta1s como. encargos socia.ts c trnbnlh1sta~, fracs, taxas, 

..--,..cntnçl\o transporte ,etc . 
~·orrerlio umca e cxclusa\amenlc por conta da CONTRATADA ns dcspcsns dec:orrentes de encargos lrabalhistns , soetaas , prem1os de seguro. 

tnbutos de qunasqucr 11111urcza e qualquer outra despesa dueta ou indiretamente rclac1011lld3 com n prcstaçio dos sen tços 

Valor lotai da Proposta : R$ ..1.~-000,0Q .. .. .... .. ( .. Pc:~i~,<?It?il. reais ......... ...... ....... .............. .............. . ........ .........•. ..... ) 

1 -Validade da Proposta - Até 3 I de Dezembro 2016- Conforme Edital 
2- Condições de pagamento- Conforme Edital . 
3 - Condições de execução: Conforme Edital. 
4- Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite 008/2016 e seus anexos. 

Local .. Ça~~P.~ ..... ... .................... ..... I MG ... Q7. ............ de ~a~ç_ç ................ ...... ...... de 2016. 

• 
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~ $ _'(69 ! FORMULARIO DE PROPOSTA 
Todos por Minduri 

Admlnbtreçlo•201312016 

. ~ 
.- ..._.J;~~ :;, 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG ~, V 
Rua: Penha I n° 99 - Bairro Vila Vassalo '· _... 
Data e Hora: Abertura dos envelopes as: 14:00 horas do dia 07.03.2016- Sala de Reuniões da 
Prefeitura de Minduri/MG 
Recursos Orçamentários : Secretaria de Cultura : Dotação Orçamentária : 2.10.00.13.392.010.2.0080-
339039 e Secretaria de Esporte : Dotação Orçamentária : 2.11.00.27.812.006.2.0084-339039 

Licitação modalidade: Carta Convite n° . 008/2016 
Processo Licitatório n° 012/2016 

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. 

Recebimento dos envelopes até as 14:00 horas do dia 07/03/2016. 

A Empresa ... Aiiançade.Minas.C.ons.uJtorja l i DA -:.ME ........... , inscnta no CNPJ 
no.oa,~~7J~e/Q0.0.1:·9.~ ..................... , estabelecida na cidade de . a~tQ .HQr:i~9ot~ ...................... , MG, á 
Rua ' Av -~'x~.~~~.C.~J:?r~.l ...................................................... I n° .M4 ................... ' Bairro _C,aot(Q _______ _ 
------------------------ . telefone. !~H3~f.€H~9.1R .... , Nome do Profissional responsável pela empresa 
J..IJ~i~n~. ~!~~Y. -~~h~ml:l.Q .................. CPF --~~9,:4!3.'(, 7.0Q~Q4................ Profissão . C~m~~l.t.Qr!3 ...................... , RG 
do profissional JY! .9.-:4~.~,~~.1.. . ... .. ................................. , pela presente propõe o preço total global 
para realização dos serviços do objeto deste certame , condições a segwr e de acordo com as todas 
exigênctas desta carta convtte: 

Item 
OI 

Especificação da Prestação de Serviços 

~~Qlu~a~n~t4--------=E~sp~_·e~cij!casg~dosSe~~~os~------1--V. __ U_n_ft~ __ v._._~_o_t __ al 
PS Contratação de Empresa E~pecializada para a 

Prestação de Seniços Técnicos no Desenvolvimento 
de Política ;\lunicipal de Proteção do Patrimônio - R$20.000,00 R$20·000·00 

l_ : 1 ICMS E~portivo no Município de Minduri/,IG ___ _ 
ICMS de Patrimônio Cultural c a Implantação do1 

I J-alor Total Global das Proposta RS 2_o_.o_oo_._oo ____ __J 

DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Contratada executará os serviços tlrevistos no Objeto anterior, da seguinte forma: 

! -Orgnniznclio c prc;onracl\o dos dosumçntos rpmprobntórios da. Polltira CultuQ!I (,ocal, referentrs a de7rmhro lOJS a nowmbro 2016, 
compreendendo; 

I , 1-Con rlhp do Pptrimônio 
• Oncntnçllo p11n1atuaçào do Consellio 
• Preenc:hm1ento d:ls declarações n serem encaminhadas no IEPHA. 
• Orgllllii'Jiçilo de lodo nwenal parn o CJl\'lo 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone· (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447-000 - Minduri - Estado de M1nas Gera1s - CNP J · 17 954 041/0001-1 O 
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Admlnt.traçlo:201S/2011 

1.2 -Sdor dt Patrim8nio 
• Eloboraçio dos rclntónos de AU\ 1d:t~ do Setor, 
• Organm1çâo de todo material para el1\io 
1.3 -Jornada Mineira do Patrimônio 
• lnscnção do Mw1idpto na Jornada: 
• ElabonlçSo do Relatório de Atn tdades da Jornada 
OBS · Montagem da Pasta refereute ao Quadro I ( Conforme especifitaçlo acima ) 
2-!n,~tirio 

• E:,ecuçAoda etapa do rPAC confom1e cronograma. Preenchimento de tiehas de mventAr1o do ben cultulllll&elccwnutlos wu\ li:\lllllllm uh 
arqu•t.:tõnic:os. historicos c fotográficos ; 
• E'l:ccuçJo do mapa JIUStrati\O da 5CÇio com idenulicaçilo doi bens '"' entnnldos 
OBS : t.iontagcm da PII:Sta referente 110 Quadro 11 ( Confonne cspedficaçlo atima ) 
3-ldudo) de Estado ck Con$$1"\'ICIO 

• Ebboraçio de laudos, coofonnc modelos do IEPHA, para conjunto patsasisllco bem imóu:l c ~t\J mO\·CÍJI. 
OBS : MOIIUigem da Pasta referente ao Quadro lll ( Conforme específitafiO acima ) 
4- Asmwia. M CO!!!QIOVJitlo do Fundo Munjcjpa! de Patrimftnio Cultural 
• Ebbaraçio do Rclat6no de ln\·csttmcntos do FUMPAC; 
• Elaboracmdo Programa de ln\CSUmcut.os do FUMPAC 
OBS • klota3cm da Pasta do Qud'o I V ( Conforme especificaçlo acima ) 
~Patrimonial 

v.-"f~ daiP'lrlblpQ'SII : RS __ fQ_._QQ~_Q.9 .... _( ••• .Vlnte..miJ.reais.. .... --n-----"'-~--. ..., ... .__.,,_ .. .__,., ... ., ...... ,.,.,._,_,_.,,,,, ) 
» -Vad!iiAMfte da Pwpos1;i Até 31 de Dezanbro 2016-~Edital 
l-~de PJP'' ·•••-Coafarme Edital . 
l-~ de eu:açicY. CCI!Ifalmc Edilal.. 
41.-~ mm~dc 1IOibs ascripias data CaJU C..rillt ..,..., e~~. 

~1 ... .6.eJ.o.Jt.Qri~QDJEi ____ / MG ---"'-07,____. __ ele . ._MÇ!f.ÇO ·-"-------~-------·····----· ele 2016 .. 

~ (,(j,..J..II.I JOfUUUl-6~ 
AL't' Ç4D" t''/'scc~·s ·o"l 

~--II}Íil· ~IQIQ!I!ÍÍ\\d pdlá lfllptteflfl) A. l.~ 

L.Cc • 
2 CPF e~ ale ádlm1tillf.adlr: 

ciana Siray Mahamud 
CPF: 956.287.706-04 

• Ml' S Te: RG: M 6.419.881 
~~!S-~fliB~~-IFGDmf!.(~~~-IF.al< ~ ~ 

CCEfiD '!/ll.~-mi!D-IfiJIIT!'II!Iluii - !Estta!!I!DataiMimsGeQtiJ-<Otllf Jl. 1T1.!Sl4t~~ 

• 
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Ata de abertura das propostas apresentadas a Carta Convite n° 00812016 , instaurada de 0110312016,destinada a 
Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento de Política 
Municipal de Proteção do Patrimônio - JCMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS Esportivo no 
Município de Minduri!MG , conforme consta na relação em anexo do Formulário de Propostas , Anexo 1 , que é 
parte integrante deste Edital de Convite, no exercício de 2016. 

Aos sete (07) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2.016) às (14:00) quatorze 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 Conússão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito Municipal de 
conformidade com a Portaria n° 602 de 04 de janeiro de 2.016, sob a presidência do Sr. Jose Edson Botelho e dos 
membros Sr. Tiago de Oliveira dos Reis e a Sra. Janne de Oliveira Silva , para a devida abertura, habilitação, 
julgamento e classificação da melhor proposta para Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 
Serviços Técnicos no Desenvolvimento de Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de Patrimônio 
Cultural e a Implantação do ICMS Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme consta na relação em 
anexo do Formulário de Propostas, Anexo I, que é parte integrante deste Edital de Convite, no exercício de 2016 
1constantes da Carta Convite n° 00812016 de 01 de março de 2016.Foram convidadas todas as empresas do ramo 
pertinente através de publicação com afixação do edital no Mural desta Municipalidade e também este mesmo edital de 
· ação foi publicado em Jornal Regional de grande circulação.No dia , local e hora marcada para a abertura dos 
envelopes de documentação e de propostas , a comissão de licitação verificou constar que retirou o edital e participou 
deste certame as seguintes empresas:t• Aliança de Minas Consultoria Ltda ME , sita a Avenida Alvares Gabral , n° 
344 , Sala 1002 , Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte I MG, inscrita no CNPJ n° 08.537.73810001- 02;2• 
Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME , sita a Rua Dr. Comélio Magalhães , n° 230 , Apt 01, Bairro Centro , 
na cidade de Baependi I MG , inscrita no CNPJ n° 21.960.27510001- 47 e J• Degislaine da Silva Souza MEl , sita a 
Avenida Apio Cardoso , n° 196 , Bairro Centro , na cidade de Caxambu I MG , inscrita no CNPJ n° 19.596.95210001-
48.Todas devidamente convidadas na forma do que dispõe a legislação vigente. Aberto os trabalhos presididos pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG , seus membros e demais presentes , deu inicio a 
reunião de abertura dos envelopes de documentação para a devida analise e averiguação, logo após verificada toda 
documentação ficou constatado a regularidade das empresas proponentes , cumprindo assim as exigências deste edital , 
não houve nenhum recurso quanto a esta fase, a Comissão de Licitação deu continuidade aos trabalhos,passando para a 
abertura dos envelopes referentes as propostas, que após verificadas todas as propostas das empresas , chegou-se aos 
seguintes preços total global por empresa conforme segue: A empresa Aliança de Minas Consultoria Ltda ME, 
apresentou o valor da sua Prestação de Serviços a Importância total global de IR$ 20.000,00 ( Vinte mil reais a empresa 
Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME, apresentou o valor da sua Prestação de Serviços a Importância total 
global de 1 $ 16.200,00 ( Dezesseis mil e duzentos reais) e a ~resa Degislaine da Silva Souza MEl, apresentou o 
vSll_or da sua Prestação de Serviços a hnportância total global de~$ 18.000,00 ( Dezoito mil reais ).Após examinar todas 
; ropostas , a Comissão de Licitação do Município de Mindwi I MG , verificou constar que a empresa proponente: 
Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME, a resentou na sua proposta o valor da Prestação de Serviços a 
Importância total global de $ 16.200,00 ( Dezesseis mil e duzentos reais ) , ficando assim o valor proposto por esta 
empresa dentro das condições estabelecidas na respectiva Carta Convite 008/2016, ficando a mesma classificada como 
vencedora em primeiro lugar neste certarne.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 pelos membros da Comissão Pennanente de 
Licitação doieunic'pio de Minduri - MG e demais presentes. 

~tfJMM --<· " "~ 
Jo son Botelho Tiag<fáe Oliveira dos Reis f~1s ~ g-
Presid te da CPL & Membro da CPL · 0 / s: 

s· 
• ')OÇ, 

Patrimonium As éonsultoria Ltda ME . 
Frankllin Amsterda Araujo Souza 

Empresa Presente 

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 



Ref. à 

~ www N!~nicípio de Minduri 
Todos por Minduri .m n un.mg.gov.br • munlclpio@minduri.mg.gov.br 

A.clmlnlstraçlo:201312011 

TERMO DE JULGAMENTO 

Carta Convite n° 008/2016 
Processo n° 012/2016 

~ ._,ur"l,~)'-. 
.::,<. :;o,' 
~ , "''c 
~ f:"Js~' r ._ "f . 

~ 
Em 01 de março de 2.016,esta Comissão Permanente de Licitação enviou o Edital da 

presente Carta Convite para Publicação com afocação no Mural desta Municipalidade e também para a 
publicação em Jornal Regional de Grande circulação para que todos os interessados no ramo pertinente 
manifeste o seu interesse em participar deste certame e verificou constar que no dia , local e hora marcada para 
a abertura dos envelopes de documentação e propostas , que retiraram o edital as seguintes empresas: 

a- Aliança de Minas Consultoria Ltda ME - Belo Horizonte- MG 
b - Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME- Baependi - MG 
c- Degislaine da Silva Souza MEl- Caxambu- MG 

_ .a que as mesmas oferecessem propostas para: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação 
de Serviços Técnicos no Desenvolvimento de Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de 
Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme 
consta na relação em anexo do Formulário de Propostas, Anexo I, gue é parte integrante deste Edital de 
Convite , no exercício de 2016. 

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

Encerrado o prazo do certame, esta Comissão verificou constar que apresentaram propostas as 
seguintes empresas , com os respectivos preços globais. 

a- Aliança de Minas Consultoria Ltda ME - Belo Horizonte - MG 
b - Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME- Baependi - MG 
c- Degislaine da Silva Souza MEl - Caxambu - MG 

R$ 20.000,00 
R$ 16.200,00 
R$ 18.000,00 

Após a análise das propostas, esta Comissão verificou constar que a proponente .Patrimonium Assessoria e 
,....., nsultoria Ltda ME , da cidade de Baependi I MG , apresentou a sua proposta dentro das condições 
estabelecidas no respectivo edital, ficando a mesma classificada em primeiro lugar , como vencedora do 
certame no valor total global para a prestação de serviços , a importância de R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e 
duzentos reais). 

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

Minduri MG, 07 de março de 2.016 
I. 

son Botelho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- MG 

Rua Penha, 99 - ~ila ~assalo- Fone. 5) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mlndun - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório na Modalidade Carta Convite n° 008/2016, cujo objeto trata 
da Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento de 
Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS 
Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme consta na relação em anexo do Formulário de 
Propostas , Anexo I , que é parte integrante deste Edital de Convite , no exercício de 2016 e Processol 
licitatorio n° O 12/20 16. realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri, teve como proponente as seguintes 
empresas: 

a - Aliança de Minas Consultoria Ltda ME - Belo Horizonte - MG 
b - Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME - Baependi - MG 
c - Degislaine da Silva Souza MEl- Caxambu- MG 

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

exigências preconizadas pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, em especial ao 

disposto no Art. 38, inciso VI, parágrafo único. 

À consideração de V. Exa. 

Município de Minduri- MG, 09 de março de 2.016. 

~ ~-t ~~ ~I t. \~ A ' • • 

R~EmatnéG~ 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OABMG 105711 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- E e: (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 a proponente 
Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME ao objeto da Carta Convite n°. 008/2016, relativo a 
Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento de 
Política Municipal de Proteção do Patrimônio- ICMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS 
Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme consta na relação em anexo do Formulário de 
Propostas, Anexo I, que é parte integrante deste Edital de Convite, no exercício de 2016,vencedora do 
frocesso Licitatorio n° 012/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri/MG, para todos os fins 

jireito. 

Município de Minduri- MG, 09 de Março de 2016. 

Jos~telho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- 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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Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • munlclpio@mindurl.mg.gov.br 

HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento do Processo Licitação no 012/2016 e 

Carta Convite D
0 008/2016, para que a adjudicação e parecer jurídico nele procedida, 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 

pertinentes. 

Ciência aos interessados , observadas as prescrições legais 

Município de Minduri- MG, 09 de março de 2.016 . 

..;~ / / José Ronaldo da Silve 
, ,1:;6~ ~~ ' Prefeito Municipal 

, R ld d 8.1 CPF: 413.912.926-34 
. ose o~~ o a •. va . ID: M-2.286190 

elto Mumc1pal de Mmdun - MG 
d 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fo : (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estad e Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Carta Contrato n° 02512016 de Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços 
Técnicos no Desenvolvimento de Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de Patrimônio 
Cultural e a Implantação do ICMS Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme consta na relação 
em anexo do Formulário de Propostas , Anexo I , que é parte integrante deste Edital de Convite , no 
exercício de 2016. 

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 RonaJdo da Silva, daqui por diante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME, inscrita no CNPJ n° 21.960.27510001- 47, sita 
a Rua Dr. Cornélio Magalhães , n°230 , Apt 01, Bairro Centro , na cidade de Baependi I MG , representada 
neste ato pelo Sr.Frankllin Amsterda Araújo Souza , brasileiro, estado c.ivil solteiro , profissão comerciante , 
p.cu-tador da RG n° MG 15710446 , expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF n° 092.615.926-78, residente e 
'" . .ui ciliado à Rua Belmiro Alves Calheiros , n° 16, Bairro Centro , na cidade de Cruzília I MG , daqui por 
diante denominado CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento de 
Política Municipal de Proteção do Patrimônio - ICMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS 
Esportivo no Município de Minduri/MG , conforme consta na relação em anexo do Formulário de 
Propostas , Anexo I , que é parte integrante deste Edital de Convite, no exercício de 2016, eximindo-se a 
Contratante de qualquer vínculo empregaticio com a Contratada. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO: 

A Contratada executará os serviços previstos no Objeto anterior, da seguinte forma: 

l-Organização e preparação dos documentos comprobatórios da Política Cultural Local, referentes a 
~embro 2015 a novembro 2016, compreendendo: 

1.1-Conselho do Patrimônio 
*Orientação para atuação do Conselho; 
* Preenchimento das declarações a serem encaminhadas ao IEPHA; 
* Organização de todo matenal para o envio. 
1.2 -Setor de Patrimônio 
* Elaboração dos relatórios de Atividades do Setor; 
* Orgamzação de todo material para envio. 
1.3 -Jornada 1\fineira do Patrimônio 
*Inscrição do Município na Jornada; 
* Elaboração do Relatóno de Atividades da Jornada 

OBS.: Montagem da Pasta referente ao Quadro I ( Conforme especificação acima ___ ) --?-<~ , ~/o//? 

José Ronaldo da Silvo 
Prefeito tvh.n~·ci pal 
CPf : 413.9 12.92ó-34 
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2-Inventá rio 
* Execução da etapa do lPAC conforme cronograma. Preenchimento de fichas de inventário dos bens culturais 
selecionados com levantamentos arquitetônicos, históricos c fotográficos; 
* Execução do mapa ilustrativo da seção com identificação dos bens inventariados. 
OBS.: Montagem da Pasta referente ao Quadro li ( Conforme especificação acima ) 
3-Laudos de Estado de Conservação 
* Elaboração de laudos, conforme modelos do IEPHA, para conjunto paisagístico bem imóvel e bens moveis· 
OBS.: Montagem da Pasta referente ao Quadro lll ( Conforme especificação acima ) 
4- Assessoria na comprovação do Fundo 1\-funicipal de Patrimônio Cultural 
* Elaboração do Relatório de Investimentos do FUMP AC; 
*Elaboração do Programa de Investimentos do FUMPAC. 
OBS.: Montagem da Pasta do Quadro IV (Conforme especificação acima) 
5-Educação Patrimonial 
* Elaboração do Relatório de Atividades de Educação Patrimonial realizadas em 20 16; 
~laboração de Projeto de Educação Patrimonial , conforme modelo do lEPHA. 
OBS.: Montagem da Pasta do Quadro V ( Conforme especificação acima ) 
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO: 
* Os trabalhos serão apresentados em 02 ( duas ) vias , no formato A-4 , sendo que as pastas serão 
confeccionadas com observância das Deliberações do IEPHA/MG. 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
* O trabalho referente ao ICMS Patrimônio Cultural será conforme Deliberação do lEPHA 
ICMS ESPORTIVO: 
* Implantação do ICMS Esportivo , para recebimento da Cota-Parte do ICMS para o Município de 
Minduri/MG. 
DO J ULGAMENTO E PREÇO DAS PROPOSTAS: 
* Será considera vencedora , a empresa que cumprir todas as exigências deste edital de licitação e o julgamento 
das propostas será do tipo MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL apresentado e apurado , adotado para este 
certame e o cumprimento total do objeto licitado no exercício de 2016. 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
* O valor total global , apurado c vencedor a ser pago a empresa contratada será distribuído em 1 O ( dez ) 
· ~ celas mensais e consecutivas , a partir da data da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e será 
eretuado conforme serviço prestado, disponibilidade financeira , na tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG, após o recebimento das notas fiscais , acompanhadas das respectivas requisições .. 
DO REGIME DE EXEClJÇÃO: 
* A Contratada executará os servtços constantes neste edital da seguinte forma: 
* Todas as despesas do referido SERVIÇO será de responsabt lidade do CONTRATADO, tais como, encargos 
sociais c trabalhistas, fretes, taxas , alimentação , transporte ,etc. 
* Correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de encargos 
trabalhistas , sociais , prêmios de seguro, tributos de quaisquer natureza e qualquer outra despesa direta ou 
indiretamente relacionada com a prestação dos serviços 
A CONTRATADA executará os serviços, objeto deste Contrato, por ter sído vencedora da Licitação na 
modalidade Convite n° 008/2016, instaurada pela CONTRATANTE em 01.03.2016 , através do Processo 
Licitatório n° 012/2016, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores e passa a 
fazer parte integrante deste Instrumento Público, podendo o presente Contrato ser prorrogado através d: te~o 
aditivo, desde que as partes anuam. ~~ od' ~ 

José Po11aldo da Silva 
Prd e1to Municipal 
CPF: 413.912.926-34 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E PAGAMENTO , ~ 
I - Pelos serviços prestados , cumprimento do objeto licitado , qualidade e todo o seu quantitativo e exigências 
constantes neste edital de licitação , a CONTRATADA receberá o valor total global a importância 
correspondente a R$ 16.200,00 ( Dezesseis mil e duzentos reais ) , distribuídos em I O ( dez) parcelas iguais 
mensais no valor de 1.620,00 (Hum mil e seiscentos e vinte reais) no exercício de 2016 , vencíveis a todo dia 
15 (quinze) imediatamente após o término do mês de referência com a apresentação da nota fiscal e relatório de 
serviços executados nos últimos 30 ( trinta ) dias , na tesouraria desta Prefeitura Municipal de Minduri/MG. 

li- Os serviços contratados serão executados, respeitando-se integralmente o Processo Licitatório 012/2016. 

CLÁUSULA QlJARTA- DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é a partir da sua assinatura e com vencimento em 31 de 
dezembro de 2016, podendo o mesmo ser aditado de comum acordo entre as partes, tudo de acordo com 
......., .ei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO 

A presente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto no art. 77,78 
e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, quando pertinentes ou de comum acordo anuírem pela 
rescisão. 

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do orçamento 
vigente, a saber: Secretaria de Cultura : Dotação Orçamentária : 2.10.00.13.392.010.2.0080-339039 e 
Secretaria de Esporte: Dotação Orçamentária : 2.11.00.27.812.006.2.0084-339039 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS RESPONSABILIDADES 

. A CONTRATADA executará os serviços contratados aludidos neste certame , na sede da 
CONTRATANTE. 
b - Para execução dos serviços do presente contrato, manterá a CONTRATADA, as suas próprias expensas, 
uma equipe gabaritada. 
c- O perfeito cumprimento do serviço contratado, com estrita observância do disposto pela CONTRATANTE. 
d -A Contratada deverá manter durante toda a execução do presente Instrumento, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
e - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que incidirem sobre o 
presente Instrumento ou atividades que constituem seu objeto, deverão ser pagos regularmente pela 
CONTRATADA por sua conta exclusiva, não transferindo a CONTRATANTE, em hipótese alguma, os 
encargos estabelecidos neste item. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das cláusulas desta Carta contrato, das obrigações assumidas e da \ 
Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se 

às seguintes penalidades: r~~~ 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 332u::-----~ 'CJ0&-4 
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a) advertência; 
b) muJta no valor de 3% (três por cento) sobre o valor do objeto caso não seja executado em tempo proposto; 
c) suspensão temporária do dire1to de licitar e contratar com a administração pública Municipal, conforme 
disposto no inciso UI, art. 87 da Lei 8.666/93; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Municipal enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA NONA- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

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

11 - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta-Convite 
n°. 008/2016 instaurada de 01 de março de 2.016 a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de --- ISCrição, aplicando-lhe, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 21/06/1993, com as 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- MO, 09 de Março de 2.016. 
José Ronaldo da Silvo 

~4 o/.f'CP.F: 413.912.926-34 . _ 

osé Ronaldo da Silva 10: M-2·286l90 Patrimonium on onsultoria Ltda ME 

Prefeito Municipal A~ 

ito Municipal de Minduri- MG Empresa Contratada 

Testemunhas: ,.... 1-~~~~..:::;:..__.:__1 ~~-· --

2---~~~~~-----------------=------------
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Não se preserva a memória de um povo sem o registro de sua história. 

I. li NEPOMUCENO 

POMUCENO CONQUISTA RECURSOS 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

Beneficio foi solicitado pelo presidente do camara Municipal, vereador Ricardo Gattini 

nuceno terá novas ruas pavimentadas. A conquis
cretizou através do empenho do presidente da Câ
eador Ricardo Gattini, que solicitou ao deputado 
!Onardo Quintão o benefício. A emenda individual 
1001, no valor de R$ 250.000,00, será destinada à 
3ção de vias urbanas. 
1uista foi mais uma das solicitações do presidente 
egislativa que visa o bem do município de Nepo
''Sabemos que há uma demanda neste setor, tendo 

A cJMAAA DOS DEPUTADOS 
• ~do OepWdo L-ooQulnüo 

Otlclon.•~o 

Bratlia. 2-4 de fiMinllro de 2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

Extrato de Publ/caçdo de Edital 01.2/201.6 
Tipo Menor Preço Total Global 

Referenda: Carta Convite nfl, 008/201.6 
Processo Ucltat6rlo. 01.2/201.6 

A Comissão de licitação do Município de Minduri- MG no uso de suas atribuições legais, torna
se público que pelo presente instrumento de Publicação, ficam convidados todos os interessados no 
ramo pertinente em participar deste certame de preços para: Contratação de Empresa Especializada 
para a Prestação de Serviços Técnicos no Desenvolvimento de Política Municipal de Proteção do Patri
mônio -ICMS de Patrimônio Cultural e a Implantação do ICMS Esportivo no Município de Minduri/MG 
, conforme consta na relação em anexo do Formulário de Propostas, Anexo I , que é parte integrante 
deste Edital de Convite, no exercfcio de 2016. 

Este Convite está sendo Publicado por afixação no Mural desta Municipalidade e será pu
blicado também em Jornal Regional de grande circulação e será encerrado às 14:00 horas do dia 
07 /03/2016,mediante abertura dos envelopes de documentação e das propostas recebidas dos lici
tantes pela Comissão Permanente de licitação de Minduri - MG, na sede da Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG, localizada à Rua Penha, nll. 99, Bairro Vila Vassalo, Cep. 37.447- 000, nesta cidade de 
Minduri - MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar do presente CONVITE, e que estejam cadastra
dos no ramo pertinente, deverão manifestar seu interesse com antecedência mfnima de 24 horas do 
praio de encerramento pelo Tel 035 33261219, no horário de 8:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00 horas 
de segunda a sexta feira. 

Municfpio de Minduri - MG, 01 de Março de 2.016. 
José Edson Botelho - Presidente da Comissão Perm. de licitação de Minduri- MG 
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