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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores,consulta-me a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Minduri - MG, se a minuta do instrumento convocatório relativo ao Processo de Licitação n° 
~3/2016 , na modalidade Carta Convite,que o governo municipal de Minduri- MG pretende instaurar 
tJdra a Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Pracas,Canteiros e Jardins do 
Município de Minduri- MG 2016 para atender a Secretaria Municipal de Operações I Infra Estrutura 
Urbana do Municfpio de Minduri - MG, conforme relação em anexo , conforme descrição deste Edital 
relacionados no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 009/2016, 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 n° 013/2016. 

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 
;q" do artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como Modalidade para a Licitação a CARTA 

)NVITE . Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

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

A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela 
legislação 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 

perfeitamente autorizada pelo art 62, "capur' da lei já citada. 
de Compra 

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 
·ocesso Licitatório n° 013/2016, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela 

oeste 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. 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
OAB MG 105711 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 013/2016 

Referenda Carta Convite n° 009/2016 
Processo no 013/2016 

Pelo presente instrumento , ficam convocados todos os interessados do ramo pertinente em participar deste 
certame de preços para: Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros 
e Jardins do Município de Minduri- MG 2016, conforme anexo único e formulário de proposta, que são 
parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 14:00 horas do dia 09/03/2016, mediante abertura dos envelopes de documentação 
e das propostas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG 
, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG, sito à Rua Penha, n°. 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta cidade 
c}-·--tvtinduri I MG. 

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

Município de Minduri!MG, em 03 de Março de 2016. 

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

\ 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

UWORMAÇÕESCO~LEMENTARES 

Prezados Senhores, 

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

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

b) Devolver o formulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 
horas do dia 09 de março de 2.016, em envelope indevassável e lacrado, Envelope - 1 da Documentação e 
Envelope - 2 da Proposta , subscrito com o nome e carimbo da empresa e mais os seguintes dizeres: A 
Comissão de Licitação de Minduri- MG, " Carta Convite n°. 009/2016 e Processo Licitatório no 013/2016 
Abertura dia 09/03/2016 as 14:00 horas , Prefeitura Municipal de Minduri I MG". 
?"-

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

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

4. O julgamento será realizado tomando como critério a qualidade do material e o menor 
preço apurado e vencedor por item cotado da proposta apresentada. 

5. Será declarada vencedora a proposta, desde que atendidas as demais condições exigidas 
neste edital. 

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

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 14:00 horas do dia 
09/03/2016, tendo como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri/MG. 

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

9. Estando o objeto da licitação baseado em projetos básicos e memoriais descritivos, os 
mesmos serão fornecidos aos interessados e farão parte integrant o edital de convocação. ~ 

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

convite, 
e comerctats 

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

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

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

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

15. Os pagamentos serão efetuados no prazo estabelecido no presente convite, mediante 
exibição de Autorização de Ordem de Compra devidamente autorizada , entrega do produto e da 
respectiva documentação fiscal e previdenciária e, se for o caso, de relatórios dos serviços executados de 
acordo com a necessidade do Município. 

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

17. Os pagamentos efetuados em excedimento da respectiva ordem cronológica de suas 
exigibilidades será atualizada pelo índice instituído pelo Governo Federal. 

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

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

Municipio de Minduri z m 03 de Março de 2016. 

Jos~on ~otelho 
Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri- MG 

' 
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ANEXO ÚNICO DA CARTA CONVITE N°. 009/2016 

Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins do 
Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e formulário de proposta, que são parte integrante 

deste Convite. 

SECRETARIA DE OPERAÇÕES I INFRA ESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO: 
1 Ob' - )]eto 

Item Quant. Unid. Especificação do Produto 
01 01 Un Cortador de Grama dirigível, motor a combustão Briggs e Stratton 

de 16,5 hp , 4 tempos , com 500 cavalos de potência , tanque de 
combustível com capacidade para 8,5 litros , partida elétrica e 
transmissão automática , conjunto de corte removível com 4 rodas 
grandes, , saída lateral de grama, engate e capacidade de reboque de 

/'"""'-
200 kg, farois de LED , dimensões (L x A x P ) 116,5 x 110 x 200 
em, diâmetro do corte de 100 em , com 2 lâminas de corte , com 
altura do corte regulável em 5 posições de 30 mm a 100 mm , com 
garantia do produto de no mínimo de 6 meses a partir da emissão do 
documento fiscal e sua entret!a. 

~ -DA DOCUMENTAÇÃO: 

O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

-Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 
-Certidão Negativa de Débito- CND- para com o JNSS; 
- Contrato Social e suas posteriores alterações; 
- Cartão de CNP J. 
- Certidão de Débitos Trabalhistas. 
- Registro na Junta Comercial 
-Telefone e Email da Empresa. 

, caso de representante da empresa , apresentar uma Procuração devidamente autenticada em 
Cartório, juntamente com apresentação do documento de CPF ou Cart. Identidade Original. 

-Toda a Documentação deverá estar dentro do Prazo de Validade. 

3)- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO I PAGAMENTO 

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

- O pagamento pelo objeto licitado, será efetuado na tesouraria desta Prefeitura Municipal de Minduri - MG, A 
VISTA , após recebimento e aceitação do objeto licitado e entregue , ordem de compra previamente aprovada e 
mediante apresentação de Nota Fiscal. 

Jos' son Botelho 
Presidente da Comissão Perm. Licitação de Minduri- MG 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0 3245703I0001 -78 
Razão Seda~·: AGRO EMI L LTDA EPP 

IE!'llde reço : AV BERENIC E CATA O 416 I SAO CRISTOVAO I BAEPEND I I 
MG I 37443-000 

A Caixa Econônica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art . 7, da Lei 8.036, de 11 de rrnio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa ac irre identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Terr-po de Serviço - FGTS. 

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

Va 3idade: 28/02/2016 a 28/03/2016 

Certificação Número: 2016022807275457000201 

Inforrrnção obtida em 08/03/2016, às 16:52:23. 

A utilização deste Cert ificado para os f ins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autent icidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 

~ps./iwN-II sifg e.cailla.gov.br/Empresa/C.-f/Cri/FgeCFS i rrírPapel.asp?VARPessoaMatriz=8806524&VARPessoa=8806524&VARUf=MG&VARinscr= .. . 1/1 
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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: AGRO EM IL L TOA - EPP 
CNPJ: 03.245.703/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dí~das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que ~erem 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 Dí~da 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 federati\0, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele ~nculados . Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ as contribuições sociais pre~stas 

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 \erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://w.NW. receita .fazenda. gov. br> ou <http://w.NW. pgfn.fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 13:45:32 do dia 11/11/2015 <hora e data de Brasnia>. 
Válida até 09/05/2016. 
Código de controle da certidão: A963.1C6C.EA07.4F17 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

' 
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AGRO-E!t·riL LTDr1 

HE1lf.ERSO!'l JOSÉ DE ALNIEIDA , brasileiro, solteiro 
comerciante , nascido em 1 0.5. 71 , po1tador da CI núm~;;ro 11-

6.710.557iSSPIMG, residente c domiciliado a Rua Cônego 1v1ontc Raso, 
170 - Centro- CEP 37.430.000- Baependi-MG, inscrito no CPF sob o 
número 807.998.256-20. 

1\t!ARIA DORALlCE DA STLVA ALL\1EIDA, brasileira, 
separada judicialmente, comerciante , nascida em 21.02.48, porladora da 
CI número l\.1-3.436.267/SSP/MG, residente c domiciliada a Rua Cônego 
:N1onte Raso, 170 - CEP 37.430.000 - Baependi -lv1G, inscrita no CPF 
sob o número 540.702.606-68. 

RESOLVEM , de livre e espontânea vontade de confotmidade com o 
Código Civil Brasileiro constituírem uma sociedade pôr cotas de 
responsabilidade lirnit.~~ e para tanto elaboram o presente CONTRATO 
SOCIAL , que será devidamente arquivado na JUCElvfG, mediante as 
cláusulas c condições aba1xo exaradas: 

PRIMElRA - 1\ sociedade girará sob a denominação 
social de AGRO-EMIL LTDA, com sede a Rua Cônego lv1onte Raso, 176 
, Centro , CEP 37.430.000 - Baependi - MG ~ com expressão de fantasia 
de Agron1ac. 

---------~...,...10_._ 
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TERCEIRA - O objetivo social da empresa será o comércio 
varejista de peças, maquinas, implementas agrícolas . equipamentos 
industhais , máquinas de solde\ . compressores, fciTmnentas e materiais 
industriais incluindo motores com a respectiva prestação de serviços 
em reparo e manutenção de máquinas e in1plementos desti~lados a 
agricultura. 

QUARTA- O Capital Social é de R$-10.000,00 (dez mil 
reais) subdividas en1 1 00( cem) cotas partes de capital no valor de RS-
1 00,00( cem reais) cada uma indivis1 v eis , a.;; sim subscritas dos senhores 
sócios: 
HEMERSON JOSÉ DE ALlvfEIDA 
Subscreve 98 cotas pa1tes perfazendo .. ........ ............................ R$-9.800,00 
1'JARIA DORAL/CE DA SILv'A ALi'fEIDA 
Subscreve 02 cotas partes no valor total de .. .................. .. ........ R$- 200,00 

Úl'l!CO 
Os sócios integralizam no ato de assinatura do presente instrument') o total 
de suas cotas de capital encontrando o capltal subscrito totalmente 
integralizado em moeda corrente no país. 

QUINTA- A adminis~Tação da sociedade será exercida pelo 
sócio HENJERSO!\ JOSÉ DE AL~1EIDA , que para administraçGo da 
sociedade fará jus a uma retirada pró-labore de conformidade com a 
legislação vigente e as possibilidade.-., da empresa. 

SEXTA - O encerramento da gestão comercial coincidirá ... 
com o ano civil onde a cada 31 de dezembro será encerrado o balanço 
patrimonial onde apurados os resultados serão distribuídos entre os 
sócios na respectiva proporção de seus capitaü~ ."ociais. 

SÉTIM.A. - Ocon·endo a morte ou falecimento de quaisquer 
dos sócios a sociedade continuará com o sócio remanescente e os 
herdeiros do falecido ou interditado que , no caso , de não quiserem ou não 

lar · 
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puderem terão seus haveres apurados em balançQ geral que oconcrá 30 
dias após o falecimento ou interdição c quç' serão pagos em 06 (seis) 
prestações iguais c sucessivas vencendo-s6' a prime.U:a trinta dias após o 
levantamento efetivado. 

OITAVA - A empresa se responsabiliza pelos documentos 
assinado pelo sócio gerente em função de seu objetivo social não se 
responsabilizando porém ~ por documentos estranhos como aval : fianças 
ou endossos em beneficio de terceiros. 

NONA- Os sócios declaram que não se encontram inclusos 
nas proibições de arquivamento do presente insttum{'nto desse insttumcnto 
previstos no Inc. ill do rut. 38 da Lei Federal4.716 de 13/01/65. 

DÉCIMA- Os sócios elegem o foro ~e Baependi-MG: para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presentê instrumento, desistindo 
desde já as partes de qualquer outro por mais privilegiado que seja . 
E. por estarem assim justos e contratados . assinam o presente em 03 vias 
de igual teor e forma em presença de 02 testemunhas para um só efeito 
legal. 

di-~ 
ÉRICA BATISTA 

RSO~V JOSÉ DE AL/trfEIDA 

A DORALICE DA SILJ.-·:·1 ALMEIDA 

TESTElVfUI\i·H..~S 

~ 
liEJ'.lRIQUE 'i>E C0li\1BRA A VILA 

CI- MG-10.407.384-SSP/AfG 
CPF- 034.668.776-44 

CRC- 25. 760/MG' 
CPF -l:J.1.9:J7.326-00 

.---~----~----~~~------~~~==~~~~~~~~~~~~ 3 Av.Man(Je/ Vi~a da Sii'Ya ~· iJ78 ....: São Fr<uid,·c:o- lr'aginha :-lvlG .. 
l ar · .br OJ5. 212.51.7.4 - 035.221.'18]7- 035.'.212.2n51 Jlca.4.sscssoriá.@fcpcsnii. .br 

' ; 
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~JUNTA COMERCIAL 00 ESTAOO OE MINAS GERAIS 

~.,(('~cERTIFICO o REGISTRO e.M : 17 I O 6 I 1 9 9 9 
SOB O NÚMERO : 
31205707 63-2 _2:.~ ~) 

9 9118 2 4 81 
AUGUSTO~ MENTA Ot Nll'f:ulO 

Protocolo! PELA SECI\ETARI' GF.RAL 
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QUINTA ALTERAÇAO COl~T~'IU/..L E CCJNS•)LII,A-;:Ão DO CONTRATO SOCIAL DE 
AGRv-EM:~ L~D~-~pp 

CNPJ 0324570 3 /0001 - 78 
NIRE 31205707 63-2 

I 

... 

HEMERSON J OSE DE ALMEIDA, bra s1le1ro, casado no reg1me de 
comunhão p a rcial de bens, nasc1do aos 10/05/1971, comerciante, natural de 
And.relândia - MG, residente e domic:~.liado nesta cidade de Baependl./MG, na rua 
Cônego Mon te Raso, 170, bairro centro , CEP 37443-000 , portador do CPF dA n. 
807.998.256-20 e da C.I. dQ n . M-6.71 0 .5'57, G1xpod1.da pela SSP/MG E MARIA 
DORALICE DA SILVA ALMEIDA, brasileira, v :~. uva, nasc1da aos 21/02/48, 
c omerc1an te, natural d e Liberdade-MG , res1dente e do~icil:~.ada nesta c1dade de 
Baependi/MG, na rua Cônego Monte Raso, 170 , ba1.rro centro, CEP 374.J3-00 0 , 
portadora do CPF de n. 540 . 702.606- 68"'\ e da CI de n. M-3.436.267, axp~d:~.da 
pela SSP/MG, sócios componentes da soc iedade empre saria l1mitada que gira 
nesta praça com a d enominação social de "AGRO- EMIL LTDA-EPP" 1 com sede na 
Av. Berenice Catão 1 416, bairro São Cri stóvão 1 Baepe ndi-MG, cep 37 443-000, 
inscr:~.ta n o CNPJ sob o n. 03.245 .703/0001 - 78, r esolvem promover es ta 
alteração e consolidação do Contrato Socia l arquivado na JUCEMG s ob o n . 
3120570763-2, em 17 /06/1999, com r e flexos nas alterações posteriores de ns . 
2957626, de 30/6/2003, 33584 00, de 18/05/2005, 3911654, de 10/04 /2008 e 
4114660, de 06/04/2009 e o fazem mediante as cláusulas e cond:~.ções segu:~.ntes: 

DA ALTERAÇÃO 

CLAUSULA PRIME IRA - EXTINÇÃO DE FILIAL 
Fica extin ta, por não mais interessar a soc1edade, a filial de 

número um, NIRE 31901 97 964-9, CNPJ n . 03245703/0002-59, localizada na avnn1.da 
Princesa d o Sul, 1.300, loja 2, Jardim Andare, na c i dade de Varginha - MG , 
37062-180. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E NOME DE FANTASIA 
A sociedade gira nes ta praça sob a denominação social de AGRO-EMIL LTDA-EPP e 
usa, c omo n ome de fan t a sia , a expressão AGROMAC. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E FORO 
A sociedade têm sede na Av.Berenice Catão, 416, bairro São Cristóvão , 
Baependi-MG, cep 374 43 - 000, funcionando por tempo indeterm:~.nado, com foro na 
Comarca de BAEPENDI-MG e não possu1 estabelec~mento filial. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo da sociedade é o comércio var eJ is t a de peças, máquinas agrícolas, 
equipame ntos industriais, máquinas de solda, compressores, ferramentas e 
materiais industriais, inclu:~.ndo motore s, com a respectiva 
serviços e m reparo e manutenção de máquinas 

CONTINUA 
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CONT. QUINTA ALT E CONSOLIDAt:Ã,J r;o CONTRATO SOr:I4.L DE AGRO EMIL LTDA-EPP 

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL 
O Capital Social monta em R$ 150.00, 00 (cento e cinquenta m~l reais), 
div~dido Gm 100 (cem) quotas unitárias de R$ 1.50~,00 (um mil e quinhentos 
reais), já totalmente integralizado e m molilda fOrrente nacional, e está , 
assim, d~stribuído ent r e os sócios: ~ 

a) MARIA DORALICE DA SILVA ALMEIDA, 1 quota - totalizando R$ 1.500,00 

b) HEMERSON JOSE DE ALME I DA, 99 quotas - total~zando R$ 148.500,00 

Parágrafo único: A responsabi~idade de cada sócio é restrita ao va~or de suas 
quotas, mas todos respo ndem so~idariamente pe~a integra~ização do capital 
socia~. 

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade está a cargo do sócio HEMERSON JOSE DE ALMEIDA, 
estando autorizado o uso do nome empresa rial e ao qual cabe a assinatura de 
todos os documentos de interesse da sociedade. 

CLAUSULA SEXTA - DA RETIRADA PRÓ-LABORE 
O s ócio, no exercíc i o da administração, tem dire~to a uma ret~rada mensal, a 
titulo de Pró-Labore , om valor a ser f~xado no iníc~o de cada ano o vigente 
para t odo o exercício . 

CLASULA SETIMA - EXERCÍCIO SOCIAL 
Ao término do exercicio social, em 31 de dezembro de cada ano, o 
administrador prestará contas justificadas do sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patr~monial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou 
prejuízos apurados. 

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO 
O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, p or l ei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede , 
a~nda que temporariamente, o aceso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a econom~a popular, contra o sistema finance~ro nacional, contra norm!'ls de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou à 
propriedade. (art. 1. 011, parágrafo. 1 ° do CC 2.002). 

CLÁUSULA NONA - CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste instrumento serão resolv~dos com 
prece i tos do Código C i vi~/2002, e de outros dispo s i ti vos 
sejam aplicáveis. 

observânc1a dos 
legais que lhes 

E por esta rem, assim, justos e combinados, firmam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, destinando-se uma delas à Junta Comerc~al de 
Minas Gerais . 

~----- ---- 
/' Hemerso 

BAEPENDI-MG, 17 de JUNHO de 2.010 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : AGRO EMIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 03 . 245.703/0001-78 
Certidão n° : 2194 0589 /20 16 
Expedição : 26/02/2016, às 14 : 25 : 45 
Validade : 23/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contado s da data 
de sua expedição . 

Certifica - se q ue AGRO EMIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) , inscri t o(a) 
n o CNPJ sob o n° 03.2 4 5 .703/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Naciona l de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no a r t . 642 - A da Co nsoli dação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei n° 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 consta n tes desta Ce rt idão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
an teriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa ju rídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seu s estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
au tenticidade no p orta l d o Tribunal Superior do Trabalho na 
In ternet (http : // wv•w.tst . jus . br) 
Ce rtidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedo re s Tr abal h is t as const a m os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e ju rídicas 
inadimplentes perante a J usti ç a do Traba l ho quanto às ob rigações 
es tabelec i das em sentença co ndenatór ia transitada em julgado ou em 
acordos judicia i s trabal hi stas , inclus ive n o concerne nte aos 
r ecolhimentos previdenciários , a honorários , a c ustas , a 
emolumentos ou a recolh imentos determinados em l e i; ou decorrentes 
de execução de acordos firma dos perante o Mi nistério Público do 
Trabal ho ou Comissão de Con c iliação Prévia . 



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. 

I NOME EMPRESARIAL 
AGRO E MIL L TOA - EPP 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE AOERTURA 
CADASTRAL 17/06/1999 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AGROMAC 

rC~'Ó~D~IG70-~~D~ES~C7RI7ÇÃ'-O~D~A-A~TI-VI~DA~D~C~EC~O-N7ÕM-I~CA-P~R-IN-C~IP-AL-----------·------------------------------------~ 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÕDIGO E DESCRIÇÃCl DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-01 -Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-e léWcas 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

C DIGO 1:. ÕESCHIÇÃO DA NATUREZA JURJDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESA RIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV BERENICE CATAO 

I COMPLEMENTO 

~o o ___ _, 

I SITUAÇÃO CADASTAAL 
ATIVA 

I BAIRRO/DISTRITO 
SAO CRISTOVAO 

I MOTIVO DE Sll UAÇÃO CADASTRAL 

I ~:~~:~ÕESPECIAL ________________________ __ ----------------, 

Aprovado pela Instrução Normativa R FB n° 1.183, de 19 de agosto de 201 1. 

Emitido no dia 08/04/2014 às 09:41:45 (data e hora de Brasília). 
[ y oltaft] 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/07/2004 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

Páaina: 1/1 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui . 
Atualize sua página 

http://www. rece ita. Ülzenda.gov. br/PcssoaJurid ica/CNP J/cnpjreva/Cnpjreva _Compro v ... 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: AGRO-EM IL L TOA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo 

Data de Início de Atividade 

3120570763-2 03.245.703/0001-78 17/06/1999 01 /06/1999 

Endereço Completo: 

AVENIDA BERENICE CATAO 416 - BAIRRO SAO CRISTOVAO CEP 37443-000 - BAEPENDI/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS, MAQUINAS,AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, MAQUINAS DE SOLDA, 
COMPRESSORES, FERRAMENTAS E MATERIAIS INDUSTRIAIS,INCLUINDO MOTORES COM A RESPECTIVA PRESTACAO DE 
SERVICOS EM REPARO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

Capital Social: R$ 150.000,00 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS 

Capital Integralizado: R$ 150.000,00 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE Nome 

807.998.256-20 HEMERSON JOSE DE ALMEIDA 

540.702.606-68 MARIA DORALICE DA SILVA ALMEIDA 

Status: XXXXXXXX 

Último Arquivamento: 01107/2010 

Ato 002 - AL TERACAO 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123106) 

Térm. Mandato Participação 

xxxxxxx R$ 148.500,00 

xxxxxxx R$ 1.500,00 

Situação: ATIVA 

Número: 4365566 

Evento(s) 051 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2016 11 :13 

Prazo de Duração 

INDETERMINADO 

Função 
SÓCIO/ADMINISTRADOR 

SOCIO 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n• C160000429828 e visualize a certidão) 

IJIJIIIJIJIJJII JIIIJIJIIIIJI Página 1 de 1 
16/197.363-9 



AGRO EMIL LTDA. 

ENDEREÇO : AV BERENICE CATÃO No 416 

BAI RRO : SÃO CRISTOVÃO 

CIDADE: BAEPENDI - MG 

TEL: (35)3343-1922 E/OU (35) 3343-3064 

EMAIL: agroemilfinance iro@gmail.com 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 
HEMERSON JOSE DE ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado na Rua Cel. Jose Pereira de Seixas, 26 - Centro - Baependi - MG -
CEP: 37443-000. Inscrito no CPF 807.998.256-20 e RG M 6710557 SSP MG. 

OUTORGADO: 
GIOVANNI BERNARDES MARIANO, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado 
na Rua Jarbas Toledo Ferreira, 126- Santa Cruz- Baependi- MG- CEP 
37443-000. Inscrito no CPF 065.729.486-17 e RG MG 14048982SSP. 

PODERES: 
Pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante nomeia e 
constitui seu bastante PROCURADOR o outorgado acima qualificado, a quem 
oferece poderes especiais para representá-lo no Processo Licitatório 013/2016 
Carta Convite no 009/2016, no mun icípio de Minduri - Prefeitura Municipal de 
Minduri, com a finalidade específica de assinar, requerer documentos, expressos 
poderes para formulação de lances verbais , manifestação quanto a intenção de 
recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renúncia ao direito de interpor 
recursos, e ainda assinar atas, firmar compromissos, enfim, praticar todos aqueles 
atos que fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente 
instrumento. 

Baependi, 07 de arço de 201 6. 





26102/2016 https://www.sifge.cai)<a.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSirnprirri rPapel.asp?VARPessoaMatriz=15554441&VARPessoa=15554441&VARUf=MG& ... 

CAIXA ECONÓMIC.A. F EDERAL 

Certiti cado de Reg ui a ri dade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0798922910001-40 
Razão Social: MG CO MERC IO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME 

Endereço: RUA JUSCELINO KUB ISTCHECK DE OLIVEI RA 327 I BREJINHO 
I C RUZILIA I MG I 37445 -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 ident ificada encontra-se em situação regular 
pera nte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGfS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições ejou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGfS. 

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

Certificação Número: 2016021504313185776287 

Informação obtida em 26/02/2016, às 14:19:18. 

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

\ 

https:/1\wtw.sifge.caí)<a.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSI .asp?VARPessoaMatríz= 15554441& V AR Pessoa= 15554441&VARU f=MG& VARinsc... 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brastr 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

} 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FÍ§DERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA ~iÃO 

Nome: MG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMSNTAS LTDA ·ME •. 
CNPJ : 07.989.229/0001-40 

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 Dfvlda 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 alfneas '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:ffwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 10:44:05 do dia 13/10/2015 <hora e data de Brasflla>: 
Válida até 10/04/2016. 
Código de controle da certidão: 8A4A.E33D.2CB3.8401 
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este docume o. 

...... . 



CONTRATO SOCIAL DF. SOCI EDADE EMPRESA RIA Ll;\liTADA 

. . . 

HEMERSON JOSE DE ALfl.fEIDA. brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de 
bens, nascido aos 10/05/ 1971, comerciante. natural de Andrelândi~-MG, residente e domicili2do nesta 
cidade de Baependi!MG, na rua Cônego Monte Raso, 170, bairro 'centro. CEP 37443-000. pottador do 
CPF de n. 807.998.256-20 e da C.l. de n. M-6.710 .5 57. expedida pela SSP/MG e MARIA DORALICE 
DA SILVA ALMEIDA, brasileira. viúva, nascida aos 21/02/48, comerciante, natural de Lihcrdade-MG. 
residente e domiciliada nesta cidade de Baependi/MG. na rua Cônego Monte Raso, 170, bairro centro. 
CEP 37443-000, portadora do CPF de n. 540.702.606-68 e da CI de n. M-3.436.267, expedida pela 
SSP/MG, constituem uma sociedade empresária l imitada que se regerá pelas cláusulas c condições 
seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que d isciplina essa forma societária: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de " MC Comércio de 
Máquinas c Ferramentas Ltda 11

, e adotará como nome de fantasia a expressão "MG -Máquinas c 
Ferramentas'' ; terá sua sede nesta cidade de SÃO LOURENÇ0/1\IC, sito na 1\\ Damião Junqueira 
de Souza, 567. bairro Federal, Cep 37~70.000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade poderá abrir ~ucursais, fil iais, agencias. depósito e escritórios 
em outros lugares, a critério dos sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O obj etivo da sociedade será o comércio varejista de peças, máquinas, 
equipamentos industriais, máquinas de solda, compressores, motores, feJTamentas agrícolas, materiais 
industriais, equipamentos para solda e segurança do trabalho, gases industriais. medicinais c 
prestação de serviços em reparo e manutenção. 

CLÁUSULA QUARTA - A duração da sociedade será por tempo indeterminado c iniciará suas 
atividades 30 - trinta - dias após a data de arquiYamet;to deste instrumento na Junta Comercial do 
Estado de Mi nas Gerais. 

CLÁUSULA QUINTA - O cap ital ~oci::t 1 é de RS 30.000,00 (trinta mil reais). dividido em 30.000 
(trinta mil) quotas iguais de RS 1.00 (um real). integralizado neste ato em moeda corn:ntc nacional e 
assim distribuído entre os sócios: 

a) MARIA DORALLCE DA SILVA ALMEIDA, 300 quotas - total ízando R$ 300.00 

b)HEMERSON JOSE DE ALMEIDA, 29.700 quotas- tota1izando R$ 29.700,00 

CLÁUSULA SEXTA -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotm. mas rudos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SETIMA- Os documentos sociais serão assinados pelo sócio administrador JJE/v!ERSON 
JOSE DE ALMEIDA. ao qual caberá a responsabilidade ou representação ativa c passi\a da sociedade. 
em juízo ou fora dele. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto so..:ial sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado, a este c aos demais sócios. o uso da d~nominação social em 

negócios estranhos aos fms sociais. ~Í :J 
Parágrafo único:- O (s) administrador (cs) declara (m), sob as penas da Lei. que não c~tá (ào) ~-~ 

1 
impedido (s) de exercer a administração da sociedade por lei especial. ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar( em) sob efeitos de la, a pena que vede. ainda que temporariamente, o aceso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nac ional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relaçr-cs de consumo, fé pública ou à propriedade. (art. 1.0 li , pa~·ágrafo 1°, do 
CC/ 2.002). ' . "' .... :":"':;:: COM ~ 

-~·< - iS 1:-L: ··-

1
. 0 C~(1t0 NAL 

, Continua jl.\. 2 • 
1 

~ 
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. .. 
continuação contrato social de "MG Comérri:> d~ l\~áy !Jin ~s c Fcrr~n;c11~as Ltda" 

CLÁUSULA OITAVA- O sócio administrador fará jus a uma rcti~ada mensaL a título de "pro labore", 
em valor a ser fixado de comum acordo, no início de cada exercício . 

... -
CLÁUSULA NONA - Os lucros c as perdas verificadas no balanço anual, que será levantado todo dia 
31 de dezembro , serão divididos entre os sócios na proporção de suas cotas de capital, sendo que, a 
critério dos sóc ios c no atendimento dos interesses sociais o total ou uma parte elo lucro poderá se r 
destinado à fo rmação de reservas para aumento de capita l, ou então pcnnancccr em lucros acumulados 
para futura destinação, de acordo com a legislação vigente. 

' 
CLÁUSULA DÉCIMA -No caso de cessão ou transferência de cotas. deve, preço por preço, ser ch1ta 
preferência aos sócios integrantes da sociedade. A cessão dependerá do consentimento expresso da 
sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A sociedade não será dissolvida em razão de retirada, morte, 
falência ou incapacidade de um dos sócios. Os haveres deste, em qualquer dos casos mencionados, 
serão apurados conforme o balanço previsto neste instrumento c, ou balanço especial levantado por 
ocasião do evento, será negociado c pago ao sócio que se retirar e nos demais casos, os haveres serão 
negociados e pagos aos herdeiros, quando estes não se interessarem por continuar na sociedade . 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA-: O presente instrumento fo i elaborado de conformidade com a 
Lei 8.934 de 18. 11.94, com as exigências c procedimentos introduzidos pelo Decreto 1.800 de 
30.0 1.96, não estando os sócios inclusos em nenhum de seus impedimentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Os casos omissQs neste instrumento serão regulados pelos 
preceitos do novo Código Civil e de outros disposit ivos legais que lhes sejam aplicóvcis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer açõo fundada 
neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

Assim, justos e contratados, obrigam-se por si e seus herdeiros a cumprir fielmente o d isposto no 
presente instrumento, o qual é assinado por todos os sócios e por 2 (duas) testemunhas idôneas e a tudo 
presentes, dele lavrando-se três exemplares de idêntico teor. paro registro c arquivamento na Junta 
Comercial do Estado e uso da empresa. 

Bacpendi- MG, 03 de JANHRO de 2.006 

Maria Do:alice da 

TESTEMUNHAS : 

A.)IJM_;ü-- P~_·_&,f&L~~: --
MAUR.lCIO JOS~:~RREIRA 

CPF 148846826-53- CRC/MG 22.34 I 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO COl\'TRATUAL ... 
MG COMÉRCIO DE MÁQUJNAS F, FERRAMENTAS .. LTDA- ME 

NIRE 312075071 1-8 ·: • • ... • : •• : , • : 
• • • ~.a. :· •• 

.. 
. . . . .. 

Pelo presente instrumento particular de contrnto, RE:\1E{{S0N .JOSE Dt 
ALMEIDA. brasileiro, comerciante, casado no regime de comun hão parcial de bens, 
nascido em Andrelândia/MG em I 0/0S/1 971 , portador de cédula de identidade n° M· 
6.710.557, expedida SSP/MG e do CPF n° 807.998.256-20, residente e domiciliado na 
Rua Coronel José Pereira de Seixas, 26, no bairro Centro, na cidade de Baependi, no 
estado de Minas Gernis, CEP 37.443-000, e MARIA DORALICE DA SILVA 
ALMEIDA, brasileira, comerciante, viúva, nascida em Liberdadc/11.1G em 21/02/1948, 

'portadora de cédula de identidade n° M-3.436.267, expedida pela SSP/SP e do CPF n° 
540.702.606-68, residente e domiciliada na Rua Cônego Monte Raso, 170, no bairro 
Centro, na ,cidade de Baepcndi, no estado de Minas Gerais, CEP 37.443-000, únicos 
sócios da sociedade empresária limitada denominada "MG Comércio de Méquinas c 
Ferramentas Ltda- ME'' , com sede a Av. Damil.lo Junqucira de Sow.o., 567, bairro 
Federal , município de Sll.o Lourenço- Minas Gerais, CEP 37470-000, inscrita na 
JUCEMG sob o n° 3120750711-8 em 06/0312006 e CNPJ 07.989.229/0001-40, 
resolvem pro<:<:<ler a alteração contrat118l, mediante cláusul1s seguintes: 

Cláusula Primeira - A sociedade tem o nome empresarial de "MG Coml!rcio de 
Máquinas e Ferrament.as Ltda- ME", e a expressão fantasia AGRO EMlL, e tem 
sede c domicíl io na Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, n° 327, bairro Orejinho, 
municfpio de CruzOia!MG, CEP 37.445-000. 

Cláusula Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou 
outra dependência em qualquer localidade do território nacional c do exterior, mediante 
alteração contratual, acordada entre os sócios cotistas que representem a maioria do 
capital social. Serão destinadas as parcelas do capital social a todos os sócios para mero 
efeito fiscal. 

Cláusula Terceira - A sociedade tem como objeto social o comércio atacadista de 
motores e transformadores elétricos; instrumentos c equipamentos de medido; de peças, 
máquinas, aparelhos, equipamentos c instrumentos para usos técnico c profissional, 
inclusive na agropecuária, tais como, equipamentos industriais, máquinas de solda, 
compressores, equipamentos para solda e segurança do trabalho entr"l: outros. c ainda de 
de fensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo; c o comércio varejista de 
lubrificantes, de ferragens e ferramentas manuais, elétricas c não elêtricas, artigos de 
cutelaria e de artigos', acessórios e produtos alimentlcios para animais domésticos. 

Cláusula Quarta· Nesta data demite-se da sociedade a sócia Sra. MARIA DORAUCE 
DA SJLVA ALMEIDA, cedendo e transferindo a totalidade de suas 300 (trezcntns) 
quotas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). a sócia recém admitida a Sra. NlCOLLE 
POMPEU NJCOL!ELLO, nacionalidade brasileira, data de nascimento 16/02/1978, 
casada no regime de comunhão parcial de bens, bioquímica, com domicilio e residência 
Rua Coronel José Pereira de Seixas, 26, no bairro Centro, na cidade de Bacpcndi1 no 
estado de Minas Gerais, CEP 37.443-000, portador do CPF n° 034.873.076-42, e do 

.. 
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documento de identidade M0-8.791.527 emitida pela SSPfMO em 28.07.2000, dándo fl 

cedente a cessionária ampla, geral, plena c irrcvogável quitaç.ão. •· . . . . . ". 
Cláusula Terceira: O capital social que era no valor de• Ri1Ô.aDO,OQ' (trirna mtl a>eais), 
dividido em 30.000 (vinte mil) cotas, no valor unitário ·de RS l,O<T <,wn r~). totalmente 
integraliz.ad& em mooda corrente do pais, passa a ser de RS 50.000,00 (cinqucnta mil reais), 
dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor unitário de RS 1.00 (um real) totalmente 
integralizado neste ato em moeda corrente, assim dist>ibuldo aos sócios: 

Nome 
-

N°d~uotas Valor 1U __ _______ 
HEMERSON JOSE DE ALMEIDA 49.500 49. 500,00 - - - -
NICOLLE POMPEU NICOLlELLO 500 500,00 
TOTAL 50.000 50.000,00 

ClAusula Sexta- O cxcrclcio social terá início em 1° (primeiro) de janeiro de c.ada ano 
e terminará em 31 (trinta e um) de dezem bro do mesmo ano. Ao témlino de cada 
exerc!cio social, o administrador prestará contas justificadas de sun 11dministração, 
procedendo à elaboração do inventário. do balanço patrimonial e o balanço de resultado 
.econômico, com observância das prescrições legais, cabendo aos sócios, nn proporçilo 
de suas cotas, os lucros ou prejuízos apurndos. 

Parágrafo único- Nos quatro meses seguintes ao ténnino do cxercfcio social, os sócios 
dcliberari'lo sobre as contas e designarão administrador(cs) quando for o caso. 

Cláusula Sétima - A sociedade nllo possui Conselho Fiscal nem Assembléia de cotista. 
Os sócios tomarão conhecimento da administração social através do exame de livros, 
arquivos e quando lhes pareça isto conveniente, independente de autori;,_açi'io. 

Face ns alteraç.Ocs Or"ll. ajustadas, consolida o contrnto social mt-diantc :l!l clausulas 
e condições segulnte3: 

Cláusu la Primeira - A socicdade .. tcm o nome empresarial de "'MG Comércio de 
Máquinas e Ferramentas Ltda -ME", e a expressao fantasia AGRO EMTL, e tem 
sede e domicilio na Rua Juscelino Kubstichek de Oliveira, n° 327, bairro Brejinho, 
município de Cruzllia!MG, CEP 37.445-000. 

CláusulA Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar fil ial ou 
outra dependtncia em qualquer localidade do território nacional e do exterior, mediante 
alteração contratual, acordada entre os sócios cotistas que representem a maioria do 
capit:a.l social. Serllo destinadas as parcelas do capital social u todos os sócios para mero 
efeito fiscal. 

Cláusula Terceira - A sociedade tem como objeto social o comércio at.ae<1dista de 
motores e transformadores elétTicos; instrumentos o equipamentos de medida; de peças, 
máquinas, apare lhos, equipamentos e instrumentos para usos técnico e profissional, 
inclusive na agropecuária, tais como, cqu,iprunentos industriais, máquinas de solda, 
compressores, equipamentos para solda e segurança do trabalho entre outros, e ainda de 
defensivos agrícolas, adubos., fertilizantes e corretivos de solo; c o comércio vnrcjista de 
lubrificantes, de ferragens e ferramentas manuais, elétricas e não elétricas, art igos de 
cutelaria e de artigos, acessórios e produtos alimentícios para animais domésticos. 
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Chiusula Quarta - A sociedade empresária iniciou SUJIS ati'fidndes .em 06/04/20QQ c 
seu prazo de duraçno é indeterminado. • ,• · • · 

Cláusula ~uiota - O capital social que era no valor de RS 30.000,00 (trinta rnil reai s), 
d ividido em 30.000 (vinte mil) cotas . no valor unitário de RS 1,00 (um real), :ot<~lmentc 
integralizado em moeda com::nte do pa!s, p33sa a ser de R$ SO.OOO,OO (cinquent.n rn I reais), 
dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor unitário de RS 1,00 (um re..'\1) totalmente 
inte1!,rali:r.ado neste ato em moeda corrente, assim di stribuldo aos sôcios· 

Nome N° de QUOtas Vnlor RS 
HEMERSON JOSE DE ALMEJDA 49.500 49.500,00 

t NICOLLE POMPEU NlCOLIELLO 500 500,00 
TOTAL 50.000 50.000,00 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada ~cio é rcstrit.n ao valor de suas quol<l.~, 
mas todos respondem solidariamente pela intc t>rn liz.ação do capital social. 

Cl2us ula Sétimn - Os documentos sociais silo assinados pelo sócio administmdor 
NICOLLE POMI'EU NICOLIELLO, ao qual cabe o respons:~bilidHic ou 
representação ativa e passiva da sociedade, em j ulz.o ou fora dele, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social sempre no intercs~ d;~ sociedade, ficando 
vedado, neste e aos demais sócios, o uso da denominação social em negócios estranhos 
aos fins sociais. 

P arágrafo único- O administrador declara sob as penas dn lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, on em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efe itos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ; ou por crime falimentar, de prc,·nricaçl!o, 
peita ou subamo, concussão, peculato, ou contra n economia J>Opular, contra o !>ÍStcmn 
financeiro nacional , contra nonnas de defe sa da concorréncin, contrn as rclaçoes de 
consumo, f6 pública, ou a propriedade. (Artigo 1.0 li, parágrafo I 0 , do Código 
C i vi 1/2002). 

C láusula Oitava - O sócio administrador faz jus u uma retirada mensal, a título de 
"pró-labore", em valor a ser fixado de comum ncordo, no inicio de cada excrcfcio. 

Cláusula Nona - O exerci cio social tcr.i inicio em 1 o (primeiro) de janeiro <lc cada ano 
c terminará em 31 (trinta c um) de dezembro do mesmo nno. Ao término de cndn 
exercício social, o administrador prestará contas justi ficadas de sua ndministruçl!o, 
procedendo à elnbor.l'çao do inventário, do balanço patrimon inl e o bnlnnço dt~ resultAdo 
econômico, com observância das prescrições legais, cabendo aos sócios, na proporçilo 
de suas cotas, os lucros ou prcjufzos apurados. 

Parágrafo único - Nos quatro meses seguintes no térm ino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso . 

Cláusula Décima -No caso de cessão ou transfcrcnc ia de cotas, deve, preço ror preço. 
sçr dada prefcrencin nos sócios integrantes da sociedade. A ccss11o dcpcndc.:rú do 
consemimento expresso do sociedade. 

Ccrti (lco que c~te documento da cmp~csa MG COMERCIO De ~1AQUI\~ É Fl:RRA:ViTIN 1 A· .TI ,~.11::-Nm:; :ft2õ73õ.7Tí-'8.-rõí 
dcfcn~o c nrqurvndo na Ju':lta Comerctnl do Estado de Minns Gcmis, sob o n• 520581 7 em 06/01: 1·1 ParJ villu.lnr este docwm·nto uc····sc 
\V'.':"' ·~~ccmg1. t4n1&0· 1S1°2v0.b1 4r c mform.o: N• do protocolo 131732.37 1-9 c o código de segurança 7Wtf. Estn cópin loi nu tcnricnd:o digit1'1l;ncn~~ " 
nssrnauu em por Marrncly de Pnula Domfim - Sccrctl\rin Gemi. 
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Cláusula Décima Primeira - A sociedade nao será dissolvida em raz.ãõ' de retirada, 
mone, falência ou incapacidade de um dos sóc ios. Os. havc;res~··em qualquer dos casos 
mencionados, serão apurados C<>nforme balanyo Ji'rcvl~it9 nesse· i nstrumcntç c, ou 
balanyo especial levantado por ocasião do evento, scrS neg~ciado e pago ao sócio q\lc se 
retirar e nos demais casos, os haveres serão negociados c pagos aos -herdeiros, quando 
estes nãd se interessarem por continuar na sociedade. 

Cláusula D«ima Segundn- A sociedade não possui Conselho Fisca l nem Assembléia 
de cotista. Os sócios tomarão conhecimento da administração socia l atTavés do exame 
de livros, arquivos e quando lhes pareça isto conveniente. independente de autori7 .. ação. 

Cláusula Décima Terceira - O presente instrumento foi elaborado em conform idade 
com a Lei 8.934 de J 8.1 l. 1994, com as exigências c procedimentos introduzidos pelo 1 
Decreto 1.800 de 30.0J .1996, não estando os sócios inclusos ern nenhum dos impedimentos. 

Cláusula Déchna Quarta- Os casos omissos neste instrumento serão regulados pelos 
preceitos do novo Código Civil e de outros dispos itivos legais que lhes sejam aplicáveis. 

CláusuiJa Décima Quinta - Fica eleito o Foro desta Comarca para qua lquer ação 
fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especia l que seja. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igua l forma c teor. 

CIU2ilia, 08 de 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

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. 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRAL 06/03/2006 

MG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L TOA- ME 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AGRO EMIL .. 

ulpamentos nlio especificados anteriormente; partes e peças 

CODIGO E DESCRI O DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUND RIAS 
46.61-3-00- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuãrio; partes e peças 
46.83-4-00 -Comércio atacadista de defensivos agrlcolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
47.32-6-00 -Comércio varejista de lubrificantes 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.59-8-99 - Comércio varejista de out ros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente 
47.89-0-04 - Comércio vare'lsta de animais vivos e de arti os e alimentos para animais de estlmaçao 

LOGRADOURO 
R JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA 

I CEP 
37.445-000 

I BAIRRO/OISTRITO 
BREJINHO 

I MUNicfPIO 
CRUZiLIA 

I COMPLEMENTO 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
. ATIVA 

DATA DA SITUAÇ O CADASTRAL 
06/03/2006 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

A~rovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 11/06/2014 às 15:36:40 (data e hora de Brasília). 
I Voltar ] 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
****"**** 

Páaina: 1/1 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http :/ /www .receita. fazenda.gov. br/PessoaJuridica/CNP J I cnpjreva/Cnpjreva _ Comprov .. . /06/2014 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUS'll ~A DO TR.l\BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : MG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT DA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS ) 
CNPJ : 07 . 989 . 229/0001-40 
Certidão n° : 2194068 7/2 016 
Expedição : 26/02/20 1 6 , às 14 : 26 : 17 
Validade : 23/08/2016 - 180 (cento e o itenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que MG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME (MATRIZ 
E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 0 7 . 989 . 229 /0001-40, NÃO 
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no a rt. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei n° 12 . 440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Admi ni strativa n ° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Ce rtidão são de r esponsabilidade dos 
Tr ibunais do Trabalho e e stão atualizados até 2 (do is) 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 condic i ona - se à verifi cação de sua 
autenticidade no p ortal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I nternet (http : //www . tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
ne cessários à identificação das pessoas na turais e ju rídicas 
i nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
e stabelecidas em sentença condenatória trans itada em julgado o u em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recol himen tos previden ci ár i o s, a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de execução de acordos firma dos perante o Min i stério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

custas , a 
decorrentes 
Público do 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: MG COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L TOA -ME 

Natureza Jurfdica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo 

Data de Inicio de Atividade 

3120750711-8 07.989.229/0001-40 06/03/2006 06/04/2006 

Endereço Completo: 

RUA JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA 327 - BAIRRO BREJINHO :EP 37445-000 - CRUZILIA/MG 

Objeto Social: 

A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O COMERCIO ATACADISTA DE MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS 
DE PRODUTOS QUIMICOS E GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA DE PECAS, 
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL, INCLUSIVE NA 
AGROPECUARIA, TAIS COMO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, MAQUINAS DE SOLDA, COMPRESSORES, EQUIPAMENTOS 
PARA SOLDA E SEGURANCA DO TRABALHO ENTRE OUTROS, E AINDA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, 
FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO E O COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO ELETRICAS, ARTIGOS DE CUTELARIA E DE ARTIGOS, ACESSORIOS E 
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS. 

Capital Social: R$ 50.000,00 
CINQUENTA MIL REAIS 

Capital Integralizado: R$ 50.000,00 
CINQUENTA MIL REAIS 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE Nome 

807.998.256-20 HEMERSON JOSE DE ALMEIDA 

034.873.076-42 NICOLLE POMPEU NICOLIELLO 

Status: XXXXXXXX 

Último Arquivamento: 06/10/2014 

Ato 002 - AL TERACAO 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

MICRO EMPRESA 
(Lei Complemenlar 

n°123106) 

Térm. Mandato Participação 

xxxxxxx R$ 49.500,00 

xxxxxxx R$ 500,00 

Situação: ATIVA 

Número: f-385774 

Evento(s) 2244 - AL TERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 - AL TERACAO DE OBJETO SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2016 11 :10 

16/197.356-6 

Prazo de Duração 

INDETERMINADO 

Função 

SOCIO 

SÓCIO/ADMINISTRADOR 

ágina 1 de 1 



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:2013/2016 

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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

Objeto: Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins do 
Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e formulário de proposta, que são parte integrante 
deste Convite. 

CARTA CONVITE No 00912016 PROCESSO LICITA TÓRIO N° 01312016 

Abertura das Propostas em 09/03/2016 às 14:00 horas. 

Secretaria Municipal de Operações/Infra Estrutura Urbana 
Tipo de Produto: Aquisição Cortador de Grama Dirigível: Dotação Orçamentária: 2.05.01.15.451.009.1.0019-

449052 

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

LICITANTE CONVIDADO 
Nome/ Razão Social: f\ (r c< O é 1'-' 1 (... L I D A . 

ndereço: 'r\..J çs E:. R E ~ , c. E.,_ C \l\ 1 r-' o -
airro: ~~<.:) c. R , .s , o v Ao 

Cidade: .B f\ t t=> C: c-J Ç) ' 

CNPJICPF: o . J4.S . --:f o~ 
ITEM QUANT. UNID. 

01 01 

Cep. : .3 f l, l13 _ o o o . 

Fone: 3~ 33 4 3 - ..\ 9-!> cl 
ESPECIFICAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

Un Cortador de Grama dirigível, motor a combustão Briggs e 
Stratton de 16,5 hp, 4 tempos, com 500 cavalos de potência JS. ~0°t00 l.S,BG<}co 
, tanque de combustível com capacidade para 8,5 litros , 
partida elétrica e transmissão automática , conjunto de 
corte removível com 4 rodas grandes, , saída lateral de 
grama, engate e capacidade de reboque de 200 kg , farois 
de LED , dimensões ( L x A x P ) 116,5 x 110 x 200 em, 
diâmetro do corte de 100 em , com 2 lâminas de corte , com 
altura do corte regulável em 5 posições de 30 mm a 100 mm 
, com garantia do produto de no mínimo de 6 meses a partir 
da emissão do documento fiscal e sua entre a. 

Valor Total da Pro osta R$- . !Soo Oo 

Prazo de validade das Proposta: ---..=.J<...-.:;;O'----- ----Dias 

Condições de Pagamento: A VISTA , Após a entrega, conferência e aceitação do Objeto licitado 

Data da Proposta O ~ I 03 I ..) (;, 

Tel: 3 3 ~ 3 - ) ~ .,j Jl. Email ~~~·:,,.,~.s'(·-c.v~'-'8 @ ~ · c.tsJ'W' 

Carimbo e Assinatura da Firma: rõ3~245. 70 · '00~1-7'iil 

AGRO.Ei g1 TDA ~,: ~~ 

Rua Penha, 99 - Vila va+~t · ~ ~W -·F~bs) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri - 't:s'lado de Mina rais - CNPJ: 17.954.041/0001 -10 



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

Objeto: Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins do 
Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e formulário de proposta, que são parte integrante 
deste Convite. 

CARTA CONVITE No 009/2016 PROCESSO LICITA TÓRIO No 013/2016 

Abertura das Propostas em 09/03/2016 às 14:00 horas. 

Secretaria Municipal de Operações/Infra Estrutura Urbana 
Tipo de Produto: Aguisição Cortador de Grama Dirigível: Dotação Orçamentária: 2.05.01.15.451.009.1.0019-

449052 

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

LICITANTE CONVIDADO 
orne/ Razão Social: t·HJ. c.. o"'~R c \ O l:>E: ,...._r( IQ. v 1 ~~ S é t E: RRt\ ~~ t-J \ c:\~ 
ndereço: R. IJ(l\ ·. SIJ.SCE. I.- I N O ~\JSI~'C. \-\ ~ \C J>E OL • \/f: lti>f\ N°. : 3~ :/ 
airro: ~('fi 3 1 N 'r4 O 
idade: c._ ~v ~ ' ~' P. 
NPJ/CPF: o-;f. ~- ~.!) ~ o oo.l - '-i o 
ITEM QUANT. UNID. PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

01 01 Un Cortador de Grama dirigível, motor a combustão Briggs e ~G . ooa 0 0 Jt.oro,oo 
Stratton de 16,5 hp, 4 tempos, com 500 cavalos de potência 1 

alor Total da Pro osta 

, tanque de combustível com capacidade para 8,5 litros , 
partida elétrica e transmissão automática , conjunto de 
corte removível com 4 rodas grandes, , saída lateral de 
grama, engate e capacidade de reboque de 200 kg , farois 
de LED , dimensões ( L x A x P ) 116,5 x 110 x 200 em, 
diâmetro do corte de 100 em , com 2 lâminas de corte , com 
altura do corte regulável em 5 posições de 30 mm a 100 mm 
, com garantia do produto de no mínimo de 6 meses a partir 
da emissão do documento fiscal e sua entre a. 

Prazo de validade das Proposta: __ ___,J~O ________ Dias 

Condições de Pagamento: A VISTA, Após a entrega, conferência e aceitação do Objeto licitado 

Data da Proposta 0~ I 03 /~ 

Tel: 33 4 { -3 )-' .S 

Carimbo e Assinatura da Firma: 
MG COMéRCIO DE .~f S 
E F!E1R.=.... . c i'DA·ME 
RuaJtm~ . .. :-~'* .. :').rn .~~:,., .. ~ ~ , ... .. .-.: •• !,.o!'if '\: . ,. , , ... ..., 11- .,.., 

~-~·, , B R ~ J G f-1 ~,~ O 

R$-

Rua Penha, 99- Vila J~~HRe:·(~q~411~ial (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 

0 0 



Crescimento e .... nsDarêncl .. 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • munlclplo@mlnduri.mg .gov.br 

Ata de abertura dos Envelopes de Documentação e Propostas apresentadas a Carta Convite 
009/2016 , instaurada de 03/03/2016 ,destinada a Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para 
Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins do Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e 
formulário de proposta, que são parte integrante deste Convite. 

Aos nove ( 09 ) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), as quatorze (14:00) 
horas, na Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri I MG , sita a Rua Penha, n° 99, Bairro 
Vila Vassalo, na cidade de Minduri, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo 
Sr. Prefeito Municipal José Ronaldo da Silva de conformidade com a Portaria n° 602 de 04 de janeiro de 
2.016, sob a presidência do Sr. José Edson Botelho e dos membros o Sr. Tiago de Oliveira dos Reis e a Sra. 
Janne de Oliveira Silva , para a devida averiguação , abertura dos envelopes , julgamento e classificação da 
documentação e das propostas , cujo objeto é para a Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para 
Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins do Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e 
formulário de proposta, que são parte integrante deste Convite, constantes da Carta Convite n° 009/2016 , 
instaurada de 03 de Março de 2016.Foram convidadas todas as empresas do ramo pertinente através de 
~'Jlicação por afixação deste edital no Mural desta municipalidade e também foi publicado em Jornal Regional 
ae Grande circulação para que todos os interessados no ramo pertinente manifeste seu interesse em participar 
deste certame , no dia , local e hora marcada para a abertura dos envelopes verificou constar que retiraram o 
edital e participou deste certame as seguintes empresas: Agro Emil Ltda EPP , sita a avenida Berenice Catão , 
n° 416 , Bairro São Cristóvão , na cidade de Baependi/MG , inscrita no CNPJ no 03.245.70310001-78 e a 
Empresa MG Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda ME , sita a Rua Juscelino Kubstichek de Oliveira, 
n° 327 , Bairro Brejinho , da cidade de Cruzília/MG , incrita no CNPJ n° 07.989.22910001-40, 
SALIENTANDO QUE ESTE CONVITE DE LICITAÇÃO JÁ É REPETIÇÃO DO CERTAME.Todas 
foram devidamente convidadas na forma do que dispõe a legislação vigente. Aberto os trabalhos presididos pelo 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Minduri I MG, apresentou - se os envelopes de 
documentação das empresas convidadas e interessadas para a devida averiguação e foi constatado a 
regularidade de todas as empresas acima citadas, estando as mesmas habilitadas , tendo elas apresentado e 
cumprido com toda a documentação exigida neste edital.Dando continuidade aos trabalhos e passando para a 
abertura , apuração e classificação das propostas apresentadas pelas empresas acima mencionadas , que logo 
após examinadas, avaliadas e apuradas, a comissão de licitação do Municipio de Minduri- MG constatou que a 
empresa Agro Emil Ltda EPP , sita a avenida Berenice Catão , no 416 , Bairro São Cristóvão , da cidade de 
Raependi/MG , inscrita no CNPJ n° 03.245.703/0001-78 apresentou a sua proposta dentro das condições 

igidas neste edital da respectiva Carta Convite 00912016 , ficando assim a mesma classificada como 
vencedora em primeiro lugar do Ítem 01 da sua proposta apresentada no valor total global a importância de R$ 
15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais ).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 
Permanente de Licitação do Município de Minduri I MG e demais presentes. 

~Odtn~ 
Tiago~e Oliveira dos Reis 

Membro da CPL 

Jo dson Botelho 
Presidente da Com1ssão de Licitação de Minduri- MG 

mpr a Presente 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo -~6:219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 



~ www~n~u~.!~gÍoP.!,? m~i~pi~l~!!~I.~!Jov.br 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:2013/2016 

TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Carta Convite n°. 009/2016 

Em 03 de março de 2.016 esta Comissão Permanente de Licitação enviou o Edital desta Carta 
Convite para publicação no Mural desta Municipalidade e também foi publicado em Jornal Regional de grande 
circulação e verificou constar que no dia , local e hora marcada para a abertura dos envelopes que retiraram o 
Edital as seguintes empresas: 

Agro Emil Ltda EPP , sita a avenida Berenice Catão , n° 416 , Bairro São Cristóvão , da cidade de 
Baependi/MG , inscrita no CNPJ n° 03.245.703/0001-78 e a Empresa MG Comércio de Máquinas e 
Ferramentas Ltda ME , sita a Rua Juscelino Kubstichek de Oliveira , n° 327, Bairro Brejinho, da cidade de 
Cruzília/MG , incrita no CNPJ n° 07.989.229/0001- 40 

Para que as mesmas oferecessem propostas para: Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para 
~anutenção de Praças, Canteiros e Jardins do Município de Minduri- MG 2016, conforme anexo único e 

J mulário de proposta, que são parte integrante deste Convite 009/2016 durante o exercício de 2016. 

Foi providenciada, na forma da Lei, a publicação do Edital por afixação e publicação em 
Jornal Regional , destinado a terceiros interessados. 

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

Agro Emil Ltda EPP - Baependi/MG 
MG Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda ME- Cruzfiia!MG 

R$ 15.800,00 
R$ 16.000,00 

Após a análise das propostas esta Comissão de Licitação de Minduri/MG verificou que a proponente Agro E mil 
Ltda EPP da cidade de Baependi!MG apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas no 
respectivo edital no valor total global a importância de R$ 15.800,00 ( Quinze mil e oitocentos reais ), ficando 
a mesma classificada como vencedora do certame . 

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

Município de Minduri ~em 09 de Março de 2016. 

Jo~telho 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri- MG 

<goO.~kti, 
~~de Oliveira dos Reis Janne d eira Silva 

Membro da CPL Membro da CPL 

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 



Crescimento 8 T .... rutoarên.r,la 

Todos por Minduri 
Admlnlalraçlo:201312016 

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

ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93 fica ADJUDICADO a 
proponente: Agro Emil Ltda EPP da cidade de Baependi/MG ao objeto da Carta Convite n°. 
009/2016, relativo a Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros 
e Jardins do Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e formulário de proposta, que são 
parte integrante deste Convite , vencedora do Processo Licitatório D0 013/2016, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Minduri - MG, para todos os fms de direito. 

Município de Minduri - MG, em 11 de Março de 2016. 

Jo 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG 

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



Crescimento 8 TrarlsPartnc:l .. 
Todos por Minduri 

Admlnistraçlo:201312016 

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

PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório no 013/2016 na Modalidade Carta Convite n° 009/2016, 
cujo objeto trata da Aquisição de Cortador de Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros e 
Jardins do Município de Minduri- MG 2016, conforme anexo único e formulário de proposta, que são parte 
integrante deste Convite,teve como proponentes as seguintes empresas: 

Agro Emil Ltda EPP , sita a avenida Berenice Catão , n° 416 , Bairro São Cristóvão , da cidade de 
Baependi/MG , inscrita no CNPJ no 03.245.703/0001-78 e a Empresa MG Comércio de Máquinas e 
Ferramentas Ltda ME , sita a Rua Juscelino Kubstichek de Oliveira , n° 327 , Bairro Brejinho , da cidade de 
Cruzília/MG , incrita no CNPJ n° 07.989.229/0001- 40 

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

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

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

À consideração de V. Exa. 

Município de Minduri I MG, em 11 de Março de 2016. 

(. \- ~ · . ~ .. 
Dr Ematné Ga ben 

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

\ 

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



HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento de Licitação n° 01312016, na modalidade 

Carta Convite n° 00912016, para que a adjudicação e parecer jurídico nele procedido, produzam 

seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

Município de Minduri- MG, em 11 de Março de 2016. 

r~./~/ d t 

sé Ronaldo da Silva 
Municipal 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 



~-www~'t~u~.!~gÍoP.!,? m~l~pl~~~!!~i.~:.:.v.br 
Todos por Mmdun 

Admlnlstraçlo:201312016 

ORDEM DE COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL 

Prezado(s) Senbor(es): 
Empresa: Agro Emil Ltda EPP 
Carta Convite 00912016. 
Processo Licitação 01312016 

DATA: 11 I 03 I 2016 

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

Aquisição de Cortador de Grama Dirigível 

Item Especificação Quant. Unid P. Unit. P.Total 

9-l Cortador de Grama dirigível , motor a 01 
combustão Briggs e Stratton de 16,5 bp , 4 
tempos , com 500 cavalos de potência , tanque de 
combustível com capacidade para 8,5 litros , 
partida elétrica e transmissão automática , 
conjunto de corte removível com 4 rodas 
grandes, , saída lateral de grama, engate e 
capacidade de reboque de 200 kg , farois de 

Unid 15.800,00 15.800,00 

LED, dimensões (L x A x P) 116,5 x 110 x 200 
em, diâmetro do corte de 100 em , com 2 lâminas 
de corte , com altura do corte regulável em 5 
posições de 30 mm a 100 mm , com garantia do 
produto de no mínimo de 6 meses a partir da 
emissão do documento fiscal e sua entre a. 

VALOR TOTAL GERAL R$ 15.800,00 

~ço e condições de pagamento: R$ 15.800,00 ( Quinze mil e oitocentos reais ) , o qual serão pagos a vista 
C:LiJOS a entrega , aceitação e conferência do bem , objeto desta licitação e emissão do documento fiscal de acordo 
com esta ordem de compra. 

Fiscalização a cargo do Secretaria Municipal de Operações I Infra Estrutura Urbana. 
Dotação Orçamentária : 2.05.01.15.451.009.1.0019-449052 

Autorizado em 11 I 03 12016 

Aceitamos a presente ordem. 
Data: 11 I 03 I 2016 

Em resa Contratada 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fon : 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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, orna 
Não se preserva a memória de um povo sem o registro de sua história. 

o CAXAMBU / 
' - - -

BU PRESENTE NO 
CONTRO ESTADUAL 
STORES MUNICIPAIS 
SSISTÊNCIA SOCIAL 
E MINAS GERAIS 

--- Confira na página 04 ---

I AGRADECIMENTO 

''MAS VOCÊ - EU 
E NEM QUERO EXI 

AGRADEÇ 
O senhor Carlos Ferreira Júnior expressa 

seu profundo agradecimento ao médico Prof. 
Dr. André Ferraz Zaroni, endocrinologista de 
Baependi, que dedicou seu tempo para a re
cuperação da saúde do psicoterapeuta holís
tico. "Dr. André me atendia todos os dias, e 
sem custos, de dia, de tarde, seu empenho 
era total", ressalta o senhor Carlos. 

A secretána do Dr. André, Marilda, tam
bém empenhou um papel importante, li
gando a diversos médicos especia listas para 
orientar se o caso do senhor Carlos precisava 
ser cirúrgico. 

Sua saúde ficou instável e precisou de 
orientação médica, e nisso apareceram esses 
anjos em sua vida. Dr. André, junto a Dr. Aqui
les, fizeram os procedimentos necessários e 
enfim, veio o resultado que diagnosticou que 
não tinha nada de grave. 

Outra importante ação veio do labora
tório Unilabor, também de Baependi, que 
através de Jacyara e de suas colaboradoras 
Fernanda e Cristina, possibil itou que os exa
mes realizados no senhor Carlos tivessem o 
resultado divulgado o quanto antes. 
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IOR 

Coronel Flávio Fernandes, N. 204, Centro, CEP 37.405-000, 
no horário de 09:00 às 16:00 horas, fones: (035) 3263-1322 
ou (035) 32631320. Rosimeire Paredes- Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

Extrato de Publicação de Edital nll 013/2016 
Tipo Menor Preço Por Item 

Referlncia: Carta Convite nll 009/2016 
Processo L/citatório nll 013/2016 

O Município de Minduri - MG, através de sua Comissão de 
licitação, nomeada através da Portaria n2 602/2016 , datada de 
04 de janeiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
e torna -se publico que fará realizar a licitação do Tipo Menor Por 
Item para julgamento e que pelo presente instrumento , ficam 
convidados todos os interessados no ramo pertinente em par-
ticipar deste certame de preços para: Aquisição de Cortador de 
Grama Dirigível para Manutenção de Praças, Canteiros e Jardins 
do Município de Minduri - MG 2016 , conforme anexo único e 
formulário de proposta, que são parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 14:00 horas do dia 09/03/2016, 
mediante abertura dos envelopes de documentação e das pro
postas recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de 

. Licitação do Município de Mi~d~,~!/.~~ :_,a a~ert~ra d.qs 11~v~lp-
1 

I 1 
-_.,.,--__:_;-,.=..;:::~=:;:;=::::==1· _ pe~âerá. felta,~a sede da Pr.ef'l~~. ~~IJ!ilp~ da Minduri-,MG '--1,., 

....,. do candidato 

:IRA , s1to à Rua Penha, n2. 99, Bairro Vila Vassalo, nesta cidade de 
os Minduri- MG. 

liGUES 

EOLIVE 

Eventuais interessados que desejarem participar do presen
te CONVITE, e que estejam cadastrados no ramo pertinente, de
verão retirar o Edital e seus Anexos no endereço acima citado e 
manifestar seu interesse com antecedência mínima de 24 horas 
do prazo de encerramento junto a Comissão de licitação do Mu-
nicípio de Minduri - MG, maiores informações e esclarecimen
tos adicionais sobre este Edital entrar em contato no horário de 
12:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, Te I.: para contato: 
035 33261219, junto a Comissão de licitação. 

Município de Minduri- MG, em 03 de Março de 2016. 
José Edson Botelho - Presidente da Comissão Perm. licitação de 

Minduri - MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA DE JACUTINGA 

EXTRATO DE EDITAL 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nll 04S/2016 

PREGÃO PRESENCIAL DE Nll 014/2016 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui

ções legais e nos termos da legislação vigente, torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL 
para AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE G~NEROS ALIMENTrCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ME
RENDA ESCOLAR servida aos alunos da rede pública municipal de ensino de Santa Rita de Jacutinga 
:>ara o ano letivo de 2016, tudo nas formalidades da Lei Federal de n2 10.520/2002, Decreto de n2 
1.836/2013 que instituiu a Modalidade Pregão no Município de Santa Rita de Jacutinga e subsidiaria
nente pela lei Federal de n2 8.666/93 e alterações. A sessão pública para recebimento das propostas 
;erá realizada no dia 17 (DEZESSETE) DE MARÇO DE 2016, ÀS 14:00 (QUATORZE) HORAS, no Paço 
\.1unicipal, na Praça Governador Valadares, n2 320, Centro, Santa Rita de Jacutinga- MG. 
) texto integral do Edital está disponível a partir desta data na sede da Prefeitura. 
)utros esclarecimentos poderão ser obtidos pela Comissão Permanente de licitação na Praça Go
ternador Valadares, n2 320, Centro, Santa Rita de Jacutinga- MG, ou pelo Telefone (32) 3291-1680. 

Santa Rita de Jacutinga - MG, 03 de março de 2016. 
Edson Félix da Si lva - Pregoeiro 

r 

lS

ar-
'o 
é a 
go, 
ali
'stá 

li-


