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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 Licitação no 019/2016 , na modalidade Carta Convite,que o governo municipal de 
Minduri - MG pretende instaurar para a: 1- Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços 
~om Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos no setor de obras desta 

municipalidade . na elaboração de Planilhas Orçamentárias . Cronograma Físico Financeiro, Memorial 
Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para 
desenvolver os projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma 
carga horária mensal de 120 horas a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e 
funcionamento, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG,no exercício de 2016. 2- Contratação 
de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios 
públicos da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas , Sanitárias e de Gás 
em todos os setores desta municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde 
e Operações, com carga horária semanal de 40 horas , totalizando assim a carga horária mensal de 
160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG, no exercício de 2016 e 
3- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos 
de Manutenção e Reparação da Iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de 
Troca de lâmpadas, Braço das lâmpadas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se 
fizerem necessárias para atender a Secretaria Municipal de Operações desta Municipalidade,com 
carga horária semanal de 08 horas . totalizando assim a carga horária mensal de 32 horas , os 
serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
~expediente , no exercício de 2016 ,conforme relação em anexo , conforme descrição deste Edital 

relacionados no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 015/2016, 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° 019/2016. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 
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FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso 11, alínea 
"a" do artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como Modalidade para a Licitação a CARTA 
CONVITE . Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

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

Como instrumento contratual está definido o Contrato e a Ordem de Serviços 
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 
Processo Licitatório n° 019/2016, 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 no art 22 
§ 3°, por se tratar de Licitação na Modalidade de Convite. 

Este é o meu parecer. 

' 
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Referência 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 019/2016 

Carta Convite no 015/2016 
Processo Licitatório n°019/2016 

Pelo presente, ficam convocados todos os interessados em participar deste certame de preços para: I
Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos no 
setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para desenvolver os 
projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas 
a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG,no exercício de 2016_ 

2~ontratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
d<-. _ refeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas , Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de 
MinduriJMG , no exercício de 2016. 

3- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
Reparação da iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das 
Lâmpadas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
expediente , no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 05/04/2016, mediante abertura dos 
envelopes recebidos dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG que 
acontecerá as 14:00 horas , 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. 

,r--.., 

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, 30 de março de 2.016. 

Jos' son Botelho 
Presidente da Comiss o Perm. de Licitação de Minduri- MG 

\ 

(;1 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

~ORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 

Prezados Senhores, 

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

a) Preencher os modelos em anexo, discriminando os seus preços ; 

b) Devolver os modelos preenchidos no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 horas do 
dia 05 de abril de 2.016. 

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

3. O julgamento será realizado tomando como critério a qualidade da Prestação 
do serviço e classificado vencedor pelo Menor Preço total global por Ítem proposto pela 
licitante , constante da proposta apresentada. 

4. A proposta que não atender as exigências desta carta convite, será desclassificado pela CPL, 
podendo ser relevado exigências formais que não venham a interferir na descrição do objeto e na formulação dos 
preços. Ocorrendo divergência entre valores indicados nas propostas em algarismo por extenso, prevalecerão, para 
todos os fins de direito, os firmados por extenso. 

5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente excessivos, 
~órios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, não sendo 
L .1siderada a oferta de qualquer vantagem não prevista neste ato de convocação. 

6. Será declarada vencedora a proposta, desde que atenda as demais condições exigidas neste edital 
do Processo de Licitação no 019/2016. 

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 
14:00 horas do dia 05/04/2.016, 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 conhece os seus termos, estando sujeito às 
sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões das normas legais. 

9. No caso de serviços, serão os mesmos prestados nos locais indicados neste convite, correndo por 
conta e risco do contratado os encargos trabalhlstas, previdenciários, fiscais , alimentação , transporte e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

10. Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão à forma disposta na Lei 8.666/9 c 
alterações posteriores. Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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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-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. 

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, Anexo II, formulário 
pauronizado das propostas e Minuta de Carta Contrato 

Município de Minduri- MG, em 30 de março de 2.016. 

Jos~telho 
Presidente da Comiss~~.~~ Licitação de Mioduri- MG 
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ANEXO IDA CARTA CONVITE N°. 015/2016 

Do Objeto: 
1· Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos 
no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para desenvolver os 
projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas 
a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG,no exercício de 2016. 

2· Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de 
Minduri/MG, no exercício de 2016. 

3· Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
Rr'-ração da iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das 
Lá.u.padas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
expediente, no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite. 

1) DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROFISSIONAL CAPACITADO NO 
PROGRAMA DE AUTO CAD: 

empresa disponibilizará de profissional capacitado que irá executar os serviços previstos no Objeto anterior, 
da seguinte forma: 

) Sempre que o MUNICIPIO solicitar; 

) A empresa contratada deverá manter em sua sede plantão diário, para consulta da contratante; 

~ ,....,_oda ou qualquer irregularidade encontrada anormal será comunicada antecipadamente por escrito ao 
unicípio de Minduri- MG; 

) As visitas do profissional serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho do Município, ou seja, de 
egunda á sexta feira, das 07:00 ás 17:00 horas; 

) Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras; 

Elaboração de Cronograma Físico Financeiro de Obras; 

) Elaboração de Memorial Descritivo de Obra; 

O profissional terá que ter o conhecimento e a prática para desenvo~ver os projetos em Auto Cad; 
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j) Carga Horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas a ser 
cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento da Prefeitura Municipal de Minduri/MG; 

l) Elaboração de Projetos para a execução por Administração Direta ou indireta tais como: Projeto 
Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Hidro-Sanitário e outros que se fizerem necessários , sendo que o 
licitante adjudicado obriga-se a assinar a respectiva Carta-Contrato, no prazo máximo de OS(cinco) dias úteis, 
a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para sua convocação, se assim for do interesse da 
Prefeitura Municipal. 

2) DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/GAS/ 
SANITÁRIAS: 

A empresa disponibilizará de profissional capacitado que irá executar os serviços previstos no Objeto anterior, 
d~guinte forma: 

a) Sempre que o MUNICIPIO solicitar; 

b) A Empresa contratada deverá manter em sua sede plantão diário, para consulta da contratante; 

c) Toda ou qualquer irregularidade encontrada anormal será comunicada antecipadamente por escrito ao 
Município de Minduri- MG; 

d) As visitas do profiSsional serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho do Município, ou seja, de 
segunda á sexta- feira das 07:00 ás 17:00 horas; 

e) Execução e reparação de Obras de Instalações hidráulicas para atender os Setores Educação, Saúde e 
Operações do Município de Minduri/MG; 

f) .F;xecução e reparação de Obras Sanitárias para atender os Setores de Educação , Saúde e Operações do 
· Jicípio de Minduri/MG; 

) Execução de Instalação de Gás de cozinha e reparação das redes de Gás , com troca de tubulação e 
cessórios, desentupimentos e limpeza em geral para atender os Setores de Educação, Saúde e Operações do 
unicípio de Minduri/MG; 

) Carga Horária semanal de 40 horas a ser cumprida , totalizando assim uma carga horária mensal de 160 
oras dentro do horário normal de trabalho e funcionamento da Prefeitura Municipal de Minduri/MG; 

) O licitante adjudicado obriga-se a assinar a respectiva Carta-Contrato, no prazo máximo de OS(cinco) dias 
'teis, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para sua convocação, se assim for do inter se da 

refeitura Municipal. ' I' 
# 
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A empresa disponibilizará de profissional capacitado que irá executar os serviços previstos no Objeto anterior, 
da seguinte forma: 

a) Sempre que o MUNICIPIO solicitar; 

b) A empresa contratada deverá manter em sua sede plantão diário, para consulta da contratante; 

c) Toda ou qualquer irregularidade encontrada anormal será comunicada antecipadamente por escrito ao 
Município de Minduri- MG; 

d) As visitas do profissional serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho do Município, ou seja, de 
sr,..--...,oda á sexta feira das 07:00 ás 17:00 horas ou e quando houver a solicitação dos serviços do profissional 
feno pela contratante; 

e) Troca de Lâmpadas nos postes , manutenção e reparação da Iluminação Pública do Município de 
Minduri!MG; 

f) Troca de Braços das Lâmpadas nos postes, manutenção e reparação da Iluminação Pública do Município de 
Minduri!MG; 

g) Troca de Fiação e Reatores nos postes, manutenção e reparação da Iluminação Pública do Município de 
Minduri/MG; 

) Troca de Reles e instalações em Geral nos poste , manutenção e reparação da Iluminação Pública do 
unicípio de Minduri!MG; 

') Carga Horária semanal de 08 horas a ser cumprida , totalizando assim uma carga horária mensal de 32 

) O licitante adjudicado obriga-se a assinar a respectiva Carta-Contrato, no prazo máximo de 05(cinco) dias 
'teis, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para sua convocação, se assim for do interesse da 
refeitura Municipal. 

4- DA DOCUMENTAÇÃO: 

O proponente deverá apresentar em envelopes protocolados até 13:45 do dia 05.04.2016 e local 
encionados nesta Carta Convite separados, hermeticamente fechados sendo : documentação- ENVELOPE I, e as 
ropostas no ENVELOPE ll, envelopes datilografados ou digitada, datada e assinada e local mencionado nesta 
arta Convite descritos com _!lúmero da Carta Convite, data, hora, local de abertura e reme;::rj sendo que no 
nvelope de DOCUMENTAÇAO deverão ser apresentados os sso~umenlos: ~ _ 
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Os documentos abaixo deverão ser apresentados obrigatoriamente dentro do envelope I, no prazo estabelecido 
para o seu recebimento. ~.., 

(:-~~ \~'~· 
.:!! f: I 0 .L.f ~-

No Caso de Empresas apresentar: \~~? 

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 em vigor, devidamente registrado; 
d) -Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; (em vigor ou com documentação que comprove sua validade); 
e) -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
f) -Registro na Junta Comercial; 
g) -Cópia da Carteira do profissional junto ao CREA RT da Empresa , quando for o caso; 
h) Procuração autenticada em cartório do representante legal da empresa licitante, acompanhada de documento de 

CPF e Cart.Identidade. 

95-l- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- Conforme Minuta de Carta Contrato em Anexo 

Município de Minduri- M , em 30 de março de 2.016. 

dson Botelho 
Presidente da Comi são Perm. de Licitação de Minduri - MG 

\ 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

· _,,:.\IIC op~/ 
1t .. 

l• 

Flsdft~ 5· "TtJR: ~ ,.., 
. ......____ 

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

Nome: V. COSTA 
CNPJ: 11 .377.539/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito ~· :3ssivo 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 parágr"''fo único do art. 11 da Lei n~ 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 n~ 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 11 :14:27 do dia 31 /03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/09/2016. 
Código de controle da certidão: CAC8.90A7.661A.E24E 
Qualquer rasura ou emenda ,nvalidará este documento. 

3 1/03 '">O 1 r; 1 1 · 14 



Ceruficado da Condicao de Microempreendedor loovidual - lmpressao 

l Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
V. COSTA 

Nome do Empresário 
VALMIR COSTA 

Capital Social 
2.\ 00,00 

N° da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
MG 172.823.656-87 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente 
A· .VO 

Data de Início da Situação Cadast ral Vigente 
07/12/2009 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
11.377.539/0001-80 31- 1-1015714-7 

Endereço Comercial 

C'-: P 

37300-000 

B ~'rro 

Logradouro 
RUA ANDRE DA SILVEIRA 

NOSSA SENHORA DE FATIMA 

M•micípio UF 
ANDRELANDIA MG 

~ 

Ativ:dades 

Data de Início de Atividades 
07/12/2009 

Número 
111 

Código da Atividade Principal 
43.21-5/00 

Descrição da Atividade Principal 
Instalação e manutenção elétrica 

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

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitu ra 
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 =-~ 

uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará u..! 
liL..!nça e Funcionamento Provisório. 

Es.~ Certificado comprova as inscrições, alvará. licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição rle 
Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet. no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestao da Rede Nacional pa11 . 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negóe~os- REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos aba. J 

no endereço eletrônico http:l/www.rece ita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp ,/ 

Número do Recibo: ME03152082 

N" mero do Identificador: 00017282365687 

D;ota de Emissão: 

31/ 03/2016 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : V. COSTA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 11 . 377 . 539/0001-8 0 
Certidão n° : 30017116/2016 
Expedição : 31/03/2016 , às 09 :49 : 13 
Validade: 26/09/2C16 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que V. COSTA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob 
o n° 11.377.53~/0001-80 , 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 n° 1 47 0/2 011 do Tribunal Supe r ior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 201 1 . 
Os dados constantes desta Certi dão são de responsabilidade d os 
Tri bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dlas 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em re lação 
a todos os seus e3tabelecimentos , agências ou fil iais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de s ua 
autenticidade nG portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst.jus . br) 
Certidão emi tid:a gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacio nal de Devedores Trabalh istas constam os dados 
nece ssários à identificação das pessoas na t ura i s e jurídicas 
inadimplentes perante a Jus ti ça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclus ive no conce rnente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministé r io 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

'"U ->.br 

custas , a 
decorren r. es 
P ' b l ico d o 
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: , 1437839010001-42 
Razão Social: JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEIRA 

Nome fantasia:J PO PRESTACAO DE SERVICOS 

Endereço: R ALFERES GUILHERME 58 I SAO DIMAS I ANDRELANDIA / MG I 
37300-000 

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 
pera nte 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: 01/ 04/2016 a 30/04/2016 

Certificação Número: 20160401 11240948408598 

Informação obtida em 01/04/2016, às 11:24:09. 

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

h :/iwv." I sifge.caixa.gov.briEmpresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel asp?VARPessoaMatriz=28389062&VARPessoa=2R."\A.ClM?R.\/t.PI I f-A Ar' o',. n ,_ 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE UÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEIRA 07039941660 
CNPJ: 14.378.390/0001-42 

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 n~ 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 n~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 11 :12:21 do dia 31/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/09/2016. 
Código de controle da certidão: 290A.2832.4C1 B.48F8 
Qualquer rasura ou emenda mvalidará este documento. 

3 I /03/.LO 16 I I : 12 



31/0312016 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 :3 sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEIRA 07039941660 

CÓÕIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00- Instalação e manutenção elétrica 

C OIGO E D ESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

43.30-4-05- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
43.30-4-04- Serviços de pintura de edifícios em geral 

DATA DE ABERTURA 

29/09/2011 

95.21-5-00- Reparação e manutenção de equipamentos eletroelet rõnicos de uso pessoal e doméstico 
43.99-1-99- Serviços especializados para construção não especif icados anteriormente 
43.22-3-01 -Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embut idos de qualquer material 
43.99-1 -03 - Obras de alvenaria 

C DIGO E DESCRIÇ ÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

~RADOURO 
R ALFERES GUILHERME 

~ lEEP 
37 300-000 ______ _. 

I BAIRROIDISTRITO 

SAO DIMAS 

ENDER EÇO ELETRÓNICO 

pryrestacaodeservicos hotmail.com 

ENTE FEDERATIVO R ESPONSÁVEL (EFR) ..... 

I COMPLEMENTO 

I MUNicfPIO 
ANDRELANDIA 

I TELEFONE 
{35) 8441 -3779 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/09/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 31/03/2016 às 14:07:45 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capit;l Social J 

http://INww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

•••••••• 
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PO.)EE Jt:DICIÁRTO 
C"US'I.IÇA ")0 rrp.apALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEIRA 07039941660 (MATRIZ E FILIAIS 1 
CNPJ : 14 . 378.390/0001-42 
Certidão n ° : 30185726/2016 
Expedição: 31/03/~0 1 6, às 17:53:16 
Validade: 26/09/2016 - 180 (cen to e oitenta) dias , contados da datd 
de sua expedição. 

~. Certifica-se que JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEIRA 07039941660 (MATRIZ E 

FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ s ob o no 14 . 378.390/0001-42, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabal hi stas. 
Cert idão emitida com base no art. 64 2-A da Consolidação das Leis co 
Trabalho, acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
n a Resolu ção Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Super i or do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os d ados constantes desta Certi dão s ã o de responsabilidade d c s 
Tr i bunais do Trabalho e es t ão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua exped ição . 
No caso de pessoa jurídica , a Cert idão a testa a emp resa em relação 
a todos os seus es tabelec iment os , agênc i a s ou filiais. 
A aceitação desta certidão cond i ciona-se à verificação de s~a 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n a 
Interne t (http://www.cst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naci onal de Devedores Trab a lhistas constam os dado s 
necessários à identificação das pes soas naturais e jurídicas 
inadimple n tes perante a Justiça do Trab alho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenat ória t ransitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inc lusive no concernente aos 
rec o lhimentos previdenciários , a h o norários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos deter minados em lei ; ou decorrent~ s 

de execução de a2ordos firmados perant e o Ministério Pú~lico do 
) 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. ~~ ' 

~.;~ft-
·:.:te •êl :::: crtõt tst.jus . br 



31/03/2C ,6 • ,ertificado da Coroicao de Microempreerdedor lrd vi dual - Impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEiRA 07039941660 

No me do Empresário 
JOAQUIM DOS PASSOS DE OLIVEIRA 

Nome Fantasia 
JPO PRESTACAO DE SERVICOS. 

Capita l Social 
1,00 

NO da Identidade 
14121405 

Órgão Emissor 
SSP 

UF Emissor CPF 
MG 070.399.416-60 

Condição de Microempreendedor Individual 

Sit u ação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Números de Reg istro 

CNPJ NIRE 

Data d e I n ício d a Situação Cadast ral Vigente 
29/09/2011 

1t 378.390/0001 -42 31-8-0136882-6 

'Endereço Comercial 

CEP 
37300-000 

Bairro 
SAO DIMAS 

Município UF 

Logradouro Núm ero 
RUA ALFERES GUILHERME 58 

ANDRELANDIA MG 

Ati idades 

/""" 
D_.ta de Início de Atividades 
2'0t 09/2011 
Có digo da Atividade Principal 
43.21 -5/00 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

Código da Atividade 
Secundária 

43.30-4/05 
43.30-4/04 

95.21-5/00 

43.99-1/99 
43 .22-3/01 

43 .30-4/02 

43.99-1/03 

Des crição d a Ativid ade Principal 
Instalação e manutenção elétrica 

Descr ição da At ividade Secundária 

Aplicação de reves timentos e de resinas em interiores e exte riores 
Serviços de pintura de edifícios em geral 
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrôn icos de uso pessoal 
e doméstico 
Serviços especializados para co nst rução não especificados anter iormente 
Instalações hidrául icas, sanitárias e de gás 
Instalação de portas, janelas, tetos, d ivisór ias e armários embutidos de 
qualquer materia l 
Obras de alvenaria 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório ·declaração prestada 'lO 

momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos lega is exigidos pelo Estado e pela Prefeitu"J 
do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos san itá rio~, 

ambientais, tributários, de segurança pública , uso e ocupação do solo, atividades domicilia res e restrições ê')" 

uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acar re tará o cancelamento deste ~~~ará (~ 

Lice nça e Funcionamento Provisór •J. ,. ("" ', 
0

. "' "/ ~ 
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situaçao de enquadramento do empresán(b/nV>ndiça • 1yo / 



31/03/2016 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - Impressão 

Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, no endereço: 
http·/Jwww.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios- REDES IM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo 
no endereço eletrônico http://www.receita .fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta .asp 

Número do Recibo: ME71301056 

Número do Identificador: 14378390000142 

Data de Emissão: 
31/03/2016 

212 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 2362960410001-05 

Razão Social: UBIRATANIO TIAGO CARVALH O 

Nome Fantasia:BIRA 
Endereço: R FREI WALTER BESSA 29 1 I SAO DIMAS I ANDRELANDIA I MG 

I 37300-000 

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

Validade: 01/ 04/2016 a 30/04/2016 

Certificação Número: 2016040111253231277974 

Informação obtida em 01/04/2016, às 11:25:32. 

I 

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

--

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=28389091&VARPessoa=28389091&VARUf=MG&VARfr, c... 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA (;~ • .. , ~ 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ~ Ft->0 1.{ J, :_:-

"ª-. -::nrn= !:-Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional _ ~ -
""".... '· ~ 

CERTIDÃO NEGATIVA·DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS F.I;Q_ERA~~ E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: UBIRATANIO TIAGO CARVALHO 05906444670 
CNPJ: 23.629.604/0001-05 

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 filia is e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos piJblicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ãmbito 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 n~ 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 n~ 1.751 , de 02/10/201 4. 
Emitida às 11 :13:32 do dia 31/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/09/2016. 
Código de controle da certidão: 5055.BBE3.7CC7.CEED 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

3 1/03tLÜJ6 l i 11 



31/03/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

23.629.604/0001 -05 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

UBIRATAN lO TIAGO CARVALHO 05906444670 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

BIRA 

CÓDIGO E DESCR IÇÃO DA ATMDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO D AS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUN DÁRIAS 

45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e mot onetas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 

~! walter bessa 
I NÚMERO 

291 
I COMPLEM ENTO 
CASA 

DATA DE ABERTURA 

09/11/2015 

I 
CEP 

37.300-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

SAODIMAS I MUNICIPIO I UMFG I 
ANDRELANDI~ . 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

biratiago84@gmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

I TELEFONE I ! 
w(~35~)~9_12_4_·4~5~1~0 ________________________ ___ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/11/2015 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 31/03/2016 às 09:52:23 (data e hora de Bras íl ia). Página: 111 

[fonsulta QSA ~apitai Social l 

- - --------------
© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2016 

http://ww\.\ eceita.fazenda.gov.br/prepararlm press< ., · .mprimePagina.aso 1/1 



PAg ir.a l d:-- 1 

PJDER CIARI O 
;lfT~ÇA DJ TPnPALHO 

CERTIDÃO NEGATI VA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: UBIRATANI'o TIAGO CARVALHO 05906 44 4670 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ : 23 . 629 . 60 4/0001-05 

Certidão n ° : 30016426/2016 
Expedição : 31/03/2016 , às 09 : 46 : 43 
Validade: 26/09/2016 - 180 (cento e oitent a ) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que UBIRA T ANIO T I A GO CARVALHO 05906444 6 70 

(MATRIZ E FILIAIS), inscr ito (a) no CNPJ sob o n° 
23 . 629.604/0001-05 , NÃO CONS TA 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 .4 40 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 2~ de agosto de 201 1 . 
Os dados constantes desta Certidão s ão de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua lizados até 2 (dois) d)_as 
anteriores à da t a 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 Trabal h o n a 
Internet (h ttp : //www . tst . jus . br) . 
Certidão emitida gr atuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhis t as constam os dado s 
necessários à identificação das pes soas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça d o Trabal h o q uanto às ob rigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inc l us ive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de e xecução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comi s são de Conciliação Prévia . 

custas , a 
decorrer.~es 

Público do 
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31/0.3/2016 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual- Impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual _ J 
Identif icação 

Nome Empresarial 
UBIRATANIO TIAGO CARVALHO 05906444670 

Nome do Empresário 
UBIRATANIO TIAGO CARVALHO 

Nome Fantasia 
BI RA 

Cap ital Social 
500.80 

N° d a Identidade 
135 .... 5310 

Órgão Emissor 
ssp 

UF Emissor CPF 
MG 059.064.446-70 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente 
,-.., ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
09/ 11/2015 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
23.629.604/ 0001-05 31-8-0737006-7 

Endereço Comercial 

CEP 
37300-000 

Con.p lemento 
CASA 

Município 
ANDRELANDIA 

Logradouro 
RUA frei walter bessa 

Bairro 
SAO DIMAS 

UF 
MG 

Ponto de Referência 
SEMINARIO SAO FRANSCISCO DE ASSIS 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
09/1 1/2015 

Número 
291 

Código da Atividade Principal Descrição da Ativi dade Principal 
43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica 

Código da Atividade Secundária Descrição da Atividade Secundária 
1 45.43-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 

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

Decl_-'lro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefe i~ura 

do tvlunicípio para emissão do Ai1ará de Licença e Funcionamento, compreend idos os aspectos sanitários, 
ambientais, t ributár ios, de segurança pública , uso e ocupação do solo, atividades domici liares e restrições ao 
uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses req uisitos acarreta rá o cancelamento deste Alvar.-.. de 
Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de 
Microempreendedor Individual. A sua ae;c itação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço : 
http://WVJW.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional ~ra a 
Simplifi<:_ação do Registro e da Legalizaçãc de Empresas e Negócios - REDES IM. ' J 
ATENÇAO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. .) 
Para "Jesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional)r informe 
no e r ,Jereço eletrônico http://www.rece i ta. fazenda.gov.br/PessoaJ uridi ca/CNPJ/fcp j/cons ulta.asp 

Uóv· 
1/2 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1952362210001-22 

Razão Social: JOSE LEAL DE MORAIS 26348187691 
Endereço: RUA DOUTOR JOSE BERNARDINO 177 I VILA VASSALO I JUIZ 

DE FORA I MG I 37447-000 

A Caixa Econônica 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 e111Jresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Terrpo 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: 28/03/2016 a 26/04/ 2016 

Certificação Número: 2016032809013624072525 

Informação obtida em 28/03/2016, às 09:01:36. 

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À O(VIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JOSE LEAL DE MORAIS 26348187691 
CNPJ: 19.523.622/0001-22 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-.er quaisquer dí-..1das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que '1.1erem 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-..1da 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 '1.1nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi-.e as contribuições sociais pre-..1stas 

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://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 09:00:32 do dia 28/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/09/2016. 
Código de controle da certidão: 524D.C54E.626D.E290 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou\er qualquer di\ergência, pro'v1dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

19.523.622/0001-22 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

JOSE LEAL DE MORAIS 26348187691 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

JUQUINHA SERVICOS EM GERAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT IVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

43.22-3-01 -Instalações hidráulicas , sanitárias e de gás 
43.99-1-03- Obras de alvenaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
R DOUTOR JOSE BERNARDINO 

I CEP 
37.447-000 

I BAIRRO/DISTRITO 

VILA VASSALO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

lucontm indu@gm ail.com 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR) 

. **'*** 

I MUNICIPIO 

MINDURI 

I COMPLEMENTO 

I TELEFONE 
(35) 3326-1615 

DATA DE ABERTURA 

15/01/2014 

luFI 
~ 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/01/2014 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

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

Emitido no dia 28/03/2016 às 09:02:47 (data e hora de Brasnia). 

[COOSult";QSA I Capital Sociat] 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
JOSE LEAL DE MORAIS 26348187691 

Nome do Empresário 
JOSE LEAL DE MORAIS 

Nome Fantasia 
JUQUINHA SERVICOS EM GERAL 

Capital Social 
1.000,00 

No da Identidade 
M-4.635.954 

Órgão Emissor 
SSP 

Condição de Microempreendedor Individual 

UF Emissor CPF 
MG 263.481.876-91 

Situação Cadastral Vigente 
ATI VO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
15/ 01/ 2014 

r-.. .... ne ros de Registro 

CNPJ NIRE 
19.523 .622/0001-22 31-8-0432418-8 

Endereço Comercial 

CEP 
37447-000 

Bairro 
VILA VASSALO 

Município UF 
MINDURI MG 

Logradouro 
RUA DOUTOR JOSE BERNARDI NO 

Ponto ,;le Referência 
PROXI MO PSF VI LA VASSALO 

Atividades 

ata de Início de Atividades 
15/01/2014 

Número 
177 

Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal 
43.21-5/00 Insta lação e manutenção elétrica 

Código da Atividade Secundária Descrição da Atividade Secundária 
1 43.22-3/01 Insta lações hidrá ulicas, sanitá rias e de gás~· 
2 43.99-1/03 Obras de alvenar ia 

Termo de Ciência e Responsabilidade com eeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provlsó 10- declaração prestada no 
momento da inscr ição: " 

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, compreend idos os aspectos sanitá rios, ambientais, 
tributários, de segura nça públ ica, uso e ocupaçã o do solo, ativ idades domicil iares e restr ições ao uso de espaços 
públicos . O não-atend imento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório. 

Este Certificado comprova as inscri ções, alvará , licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor 
Individual. A sua acei tação está condicionada à veri ficação de sua autenticidade na Internet, no endereço : 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certifi cado em itido com base na Reoolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009 , do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simpli ficação 
do Registro e da Legal ização de Empresas e Negócios - REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no 
endereço eletrônico http://www .receita.fazenda.gov .br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpilconsulta.asp 



- Número do Recibo : ME66107596 

Número do Identificador: 00026348187691 

Data de Emissão: 

28/03/2016 



PODER JUDI:IARIC 
,JUSTIÇA DO '1'RABALHC) 

: ac 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : JOSE LEAL DE MORAIS 26348187691 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 19.523 . 622/0001 - 22 
Certidão n°: 28690999 / 2016 
Expedição: 28/03/2016 , às 09 : 04:19 
Validade : 23/09/2016 - 180 (cento e oitenta ) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que JOSE LEAL DE MORAIS 26348187691 (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a ) no CNPJ sob o n° 19.523.622/0001-22, 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 Reso l ução Administrativa n o 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 (doi s) dias 
anteriores à da ta 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 
aute nticidade n o portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www. t st.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 trabalh is tas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas , a 
decorrentes 
Público do 



Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br - munlcipio@mindurl.mg.gov.br Cresçimento • 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

FORMULÁRIO PROPOSTA DE PREÇOS 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo , Cidade de Minduri/MG 
Hora: Abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 05 de abril de 2016 

Dotação Orçamentária 2016 

l-Auto Cad - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

2-Hidráulica/Gás/Sanitária Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-
339039;2.03.02.12.361.003.2.0025-339039 e 2.04.01.10.301.004.2.0035-339039. 

3- Elétrica - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

Lj.a..itação Modalidade: Carta Convite no 015/2016 e Processo Licitatório n° 019/2016 

Recebimento dos envelopes será até às 13:45 horas , mediante a abertura dos mesmos que acontecerá as 14:00 
Horas do dia 05/04/2016. 

,. ---/_ fi --" . _ ~ M & - _ 9:.:L 
A Empr .. cAJ~.OI!!U.j.f~ inscrita no CNPJ n°i.9.~ .5:13 .. 4.;}/!JÁ'J,Pf estabelecida 
em.MlN. ·aa . G .... ... , com endereço aR .P.í..~8~o f~r , Bairro tl~~..l!J., 
telefone'9..e. w:- .S~.~.O.~~mail... ....... ............. ....... .... ... .. ............... . pela presente propõe os preços e condições a seguir 
e fornecimento da prestação dos serviços de acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

Especificação do objeto: 

1- Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos 
no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para desenvolver os 
projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas 
a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura Municipal de 
M~uri/MG,no exercício de 2016. ----
Vc... . .Jr mensal: R$ ... ... ... ...... ..... ....... ... ..... .... ( ...... .. ......... .. ....... ......... ................ ....... ... .. ...... .. .......... ...... .. ...... .. . ). 
Valor total: ( 09 meses) - R$ .. ......... ... .. ~ ............ ( ...... .. ................... ...... .. .......... ... ...... ................. ... ..... .. .. ). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

2· Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas , Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo=Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de 
Minduri/MG , no exercício de 2016. ~ _: /- "" r O / 
Valor me~al: R$ .. f.ff0.0,.09 · ··· ~·~ ·· · ·· i~·· ·~· .. ~··~~ . f)f.I.,Q:1~i/J.1.--J .. h.:.~~:-?. ......... ~.). 
Valor total. ( 09 meses) - R$.t'61(X.V().//J..O.fll ...... (. r....<-A/,LrM./.J ... H.iL . ..Jl..-... (.J..J.J:.(~~. Jo.J);~~)). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Liei~ 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 1~ 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Crescimento • Tr:~~~osDaJ.-.nc:i"' 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

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

3- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
Reparação da iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das 
Lâmpadas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
expediente, no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite , objetivando atender a toda a Administração 
Municipal em 2016. 
Valor mensal: R$ ....................................... (. ... ...... .. ..... .. ... ............................................................................ ). 
Valor total: ( 09 meses) - R$ ......... ~ ...................... ( .................................... ................... ...... .... ........... ....... ). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

1 -Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2- Condições de pagamento- conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3 - Condições de execução: Conforme item 1 , 2 e 3 do Anexo I. 
4- Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos. 

H -~ 1J .... _--: ..dlf (J ... - o . /) 
(cidade) .... ~/.C./..I..?.. (),!J. .. de.~ ................ de 2016. 

~~Q~dl~ .......... . 
(assinatura do responsável pela empresa) 

N°. do CPF e Carteira de identidade 

~:J.a-cxi<Ádi~H& 
C IV PJ {9 5!3--3~~9--/oooÍ- ~:l 

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 



Município de Minduri 
Crescimento • ·riMoartili:fl> 
Todos por Minduri 

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

Admlnl&traçlo:201312016 
FORMULÁRIO PROPOSTA DE PREÇOS 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, Cidade de Minduri/MG 
Hora: Abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 05 de abril de 2016 

Dotação Orçamentária 2016 

l-Auto Cad - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

2-Hidráulica/Gás/Sanitária Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-
339039; 2. 03. 02.12.361. 003.2. 0025-339039 e 2. 04.01.10.30 1. 004.2. 0035-339039. 

3- Elétrica - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

Ijcitação Modalidade: Carta Convite no 015/2016 e Processo Licitatório no 019/2016 

Recebimento dos envelopes será até às 13:45 horas , mediante a abertura dos mesmos que acontecerá as 14:00 
Horas do dia 05/04/2016. 

A ~r a (}.w)~4}-· 7,,,a/1 .. ~~M:~s~rita o CNPJ ~oJ3.~!.t1~@~1/(lp11.j;.~ estabelecida 
em. . . . . .A.{& ..... , ~~~dereço,C\an :. . .. . .. ~ n l.Cf.1 , Ba1rro ··~···~······ 
telefon~~-~ .l.tf .~~Email. ' . ·ff/·,8.1:< .• . pela presente propõe os preços e condições a seguir 
e fornecimento da prestação dos serviços e acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

Especificação do objeto: 

1- Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos 
no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para desenvolver os 
projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas 
a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura Municipal de 
~uri/MG ,no exercício de 2016. 
'v . Jr mensal: R$ ................... -... -... -.. . -..... ..... . ( ...................................... ~ ... ..................................................... ). 
Valor total: ( 09 meses) - R$ ..... ...... ... ~ .......... .... ( .................. :-::: ............................ ................................. ). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

2- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de 
Minduri/MG, no exercício de 2016. 
Valor mensal: R$ ............. .... . ~ ............. ( ............................... .. ....................... ... ....................... ................ ). 

~:~;.;~~~,~~ ~"::~.;; !~~~~~i·d~· ~~~~d~ ~.;;; ~;·~~i~ê~~i~~d:i~Edii;;i ;i~ii~i~~~~~:·· ·· ............... 1/P 
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 

(~ 

~ 



3- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
Reparação da iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das 
Lâmpadas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
expediente , no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite , objetivando atender a toda a Administração 

Municipal em 2016. A L...l C.Q O 1 1A .. ~ ~ _, .. a'tt-t -. ,._ -Y ~ 
Valor me~al: R$ ... ~J. .L. .... -J. ;.c:O ...... ( .. lJ·! ·'(l, .... ·· · ···· :.:~ ~·~~~·~- ~ ·· .. ,Q. ; ~ 
Valor total. ( 09 meses) - R$ . .1 .~.Q .. $.0.,.00 ....... ~ ... f.YY.Wl, ... ~.... · · · ···· · · ... ). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exifencias deste Edital de icitação. 

1- Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2- Condições de pagamento- conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3 - Condições de execução: Conforme item 1 , 2 e 3 do Anexo I. 
4 - Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos. O 

r- (cidade)~ ... f)5..de .. A..2Jv.J. ................ de 2016. 

(assi~·~j~;;;;;~~~;~) ····· ·· ·· 
N°. do CPF e Carteira de identidade 

~~~ 
CJiP\J 2J · b ~q IPo~/rf}f)t; f -oç 

~: Su,· uJJ/JA ~ A/() 2gl 

~CVF o5<J o~y ~l~C-?-o 

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 



C'-aclmento e Tra~tspa:l"inc:ia 

Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

~u~icípio de Minduri 
www.mlndun.mg.gov.br • municlpio@mindurl.mg.gov.br 

FORMULÁRIO PROPOSTA DE PREÇOS 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo , Cidade de Minduri/MG 
Hora: Abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 05 de abril de 2016 

Dotação Orçamentária 2016 

l -Auto Cad - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

2-Hidráulica/Gás/Sanitária Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-
339039;2.03.02.12.361.003.2.0025-339039 e 2.04.01.10.301.004.2.0035-339039. 

3- Elétrica - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

L,.-----._ação Modalidade: Carta Convite n° 015/2016 e Processo Licitatório no 019/2016 

Recebimento dos envelopes será até às 13:45 horas , mediante a abertura dos mesmos que acontecerá as 14:00 
Horas do dia 05/04/2016. 

A Empresa J ÇPQv .• :m .. d::lS .~05 .. d:..QIH.l.e!X'O ., inscrita no CNPJ n° 1.1:1. . .3.18 .. ~0,~.,..~.~. estabelecida 
em..fb?d;("~.lõ:n.d.,.Q. .. ... ......... , com endereço a ktla.J)l-..(, r.~.s .. G.ví.l.\:-,.r.m~; n° 56.. , Bairro .$.c;io .. \.O.,.':'rf.'lQ,S ....... , 
telefon()~J~.l~0.3f,.~~ Email... .. .. ... ~ ... (/.~··············· · · · · pela presente propõe os preços e condições a seguir 
e fornecimento da prestação dos serviços de acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

Especificação do objeto: 

1· Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos 
no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para desenvolver os 
projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas 
a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura Municipal de 

t:;:?~r:o;;~~~~. ~~ ·~·~·~: .... /.1 ... ( ........ ~ .. /L~ ....... ~/ .. ~ .. ............. ). 
Valor total: ( 09 meses) - R$ ......... :-::::-.. 7'/.~ ........ ( .......... --::::-:-:.::-:-:-:-:-... /./.. .. ~ .. ......... ...... ..... ........ ). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

2- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas , Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de 
Minduri/MG, no exercício de 2016. 
Valor mensal: R$ ...... . ~ ... //~ ........ ( ................................. /./.. .. ~ ..... ............ ........... ...... ....... . ). 

~:~.~:~~r~;~"::~.;; !~~~~;,i;';-;~;;;::~ ·~·~· ~~~~ê~~~~~d~i~{~ld~ii~il~~ii~: · · ···· · ······ · ·~ 

#I Rua Penha, 99 - ~ila ~assalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - M1ndun - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-1 0 



Município d.~ .Minduri 
www.minduri.mg.gov.br- mun•c•p•o@mlndurl.mg.gov.br Crescimento • 

Todos por Minduri 
Admlnistr•çlo:2013/2016 

3· Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
Reparação da iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das 
Lâmpadas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
expediente , no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite , objetivando atender a toda a Administração 

Municipal em 2016.1 1 f) ~~ = 
Valor mensal: R$ .. :! ..•. \D . .S.Oll.u,<.Q ...... ((\-...... ' ... ... . ' . . . J)e; . Uf .. ~.). , 
Valor total. ( 09 meses) - R$ .. J.~ ... ~S.01 . {).00 ..... ( .. ... . .. .. ... ~.,OJ .. J.(!;~).~À 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

1- Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2- Condições de pagamento- conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3- Condições de execução: Conforme item 1 , 2 e 3 do Anexo I. 
4 - Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos. 

(cidade).j:Y.~.d~.\.o.Td.• .0. ... ,0>'5 .de .. c? .~····· ............. de 2016. 

(assinat responsável pela empresa) 
N°. do CPF e Carteira de identidade 

lde'Y"lt; da& mG J y .lQ .L~ 05 

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 



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

FORMULÁRIO PROPOSTA DE PREÇOS 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo , Cidade de Minduri/MG 
Hora: Abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 05 de abril de 2016 

Dotação Orçamentária 2016 

l-Auto Cad - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

2-Hidráuüca/Gás/Sanitária Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-
339039;2.03.02.12.361.003.2.0025-339039 e 2.04.01.10.301.004.2.0035-339039. 

3- Elétrica - Dotação Orçamentária 2016- 2.05.01.15.122.002.2.0046-339039. 

LiAitação Modalidade: Carta Convite no 015/2016 e Processo Licitatório no 019/2016 

Recebimento dos envelopes será até às 13:45 horas , mediante a abertura dos mesmos que acontecerá as 14:00 
Horas do dia 05/04/2016. 

A Empresa ... \/. •. Co.s.±O: .................................. , inscrita no CNPJ n°.li.3.:B5.39..a:xJ.l ... ~Q estabelecida 
emJ.l·:nch:·.e.l.O:Y."ldJ.O ........ , com endereço a R:.A:ndú .. d::l. .Sil.oe).r.Q n° .~j~ , Bairro :n.s .. ~.Ecih:-mQ.. .. , 
telefonel5.1.lS..J.).))(4 Email... .......... ~ ..... /{. .... ~ .............. pela presente propõe os preços e condições a seguir 
e fornecimento da prestação dos serviços de acordo com as exigências desta carta convite respectiva: 

Especificação do objeto: 

1- Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos 
no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, 
Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e prática para desenvolver os 
projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga horária mensal de 120 horas 
a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura Municipal de 
M~uri/MG,no exercício de 2016. 
V .... ...~r mensal: R$ .................... ....... .......... .. (. .................................... .... ...................................................... .. . ). 
Valor total: ( 09 meses) - R$ .......... ............... ............. ( ............................. .... ................ .... .............. ..... ........... ). 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

2· Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas , Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados dentro do Município de 
Minduri/MG , no exercício de 2016. 
Valor mensal: R$ ........................... ... ....... .. ( .......................................... ............... ... ...... ................................ ). 

Rua Penha, 99 - '(ifa ~assafo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- M1ndun - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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Crescimento • T .... rosoa~,, .. 
Município de Minduri 

www.mindurl.mg.gov.br- municiplo@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

3- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
Reparação da lluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das 
Lâmpadas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu horário normal de 
expediente, no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite, objetivando atender a toda a Administração 
Municipal em 2016. J 
Valor men~al: R$ .. ~1 .•. ~.0.t?l'~.O. ..... ~ ······ (~. . . . ..J ... .... . 
Valor total. ( 09 meses) - R$ .. ;_l..7-.•.. J.().0 ........... .... .. ( .. . . 
Carga Horária Semanal e Mensal de acordo com as exigências deste Edital de Licitação. 

1 -Validade da Proposta- 30 DIAS e conforme Edital 
2 - Condições de pagamento - conforme Cláusula Terceira da Carta Contrato. 
3- Condições de execução: Conforme item 1 , 2 e 3 do Anexo I. 
4 - Declaro estar ciente de todas as exigências desta Carta Convite e anexos. 

(cidade) ....... .................... ..... , .. .... de .... .. ..... .............. .. ..... . de 2016. 

4f . . 1/~ ..... ~ ... ~ 
(assinatura do responsável pela empresa) 

N°. do CPF e Carteira de identidade 

cPF' ; .11 :;;. 8~3 . ç,5c; . 8 1 

.Ide....,+. àock · ms.qo~ .61 SS P 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 



Crescimento e Tra~ISDa:rênc:I;o 

Todos por Mindurl 
Admlnlstraçao:2013/2016 

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

destinada a 
Serviços aos objetos que trata da 1· Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços com Profissional capacitado 
para o desenvolvimento de trabalhos no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Planilhas Orçamentárias , 
Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil , com conhecimento e 
prática para desenvolver os projetos em Auto Cad, com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma carga 
horária mensal de 120 horas a ser cumprida dentro do horário normal de trabalho e funcionamento , na sede da Prefeitura 
Municipal de Minduri!MG,no exercício de 2016, 

2- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos 
da Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráulicas , Sanitárias e de Gás em todos os setores desta 
municipalidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde e Operações, com carga horária semanal de 40 
horas , totalizando assim a carga horária mensal de 160 horas , os serviços serão executados denh·o do Município de 
Minduri!MG, no exercício de 2016. 

e 3- Contratação de Empresa especializada com profissional capacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e 
R~ação da Iluminação Pública do Município de Minduri!MG sendo: Serviços de Troca de Lâmpadas, B1·aço das 
L, ..>adas , Fiação, Reatores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias para atender a Secretaria 
Municipal de Operações desta Municipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando assim a carga horária 
mensal de 32 horas , os serviços serão executados dentro do Município de Minduri!MG , dentro do seu horário no1·mal de 
expediente , no exercício de 2016 que são partes integrantes deste Convite 

Aos cinco ( 05) dias do mês de Abril (04) do ano de dois mil e dezesseis ( 2016) às quatorze ( 14:00) horas, na Sala 
de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG , sita a Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, na 
cidade de Minduri , Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr.Prefeito Municipal 
o Sr. José Ronaldo da Silva de conformidade com a Portaria 602/2016 de 04 de janeiro de 2.016 sob a presidência 
do Sr. José 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 a Contratação de Empresa 
Especializada de Prestação de Serviços sendo: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO CAD; 2 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS/GAS e SAN1TÁRIAS E 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,constantes da Carta Convite no 015/2016 , instaurada de 30 de 
março de 2016.Foram convidadas todas as empresas do ramo pertinente e interessadas através de publicação do 
Edital com afixação no Mural desta Municipalidade e foi publicado também em Jornal Regional de grande circulação 
pr' as que empresas participem deste certame , no dia , local e hora marcada para a abertura dos envelopes de 
do~;umentação e de propostas, verificou constar que retirou o edital as seguinte empresas sendo elas : A empresa V 
Costa MEl , sita a Rua André da Silveira , no 111, Bairro Nossa Senhora de Fátima , da cidade de Andrelândia /MG , 
inscrita no 11.377.539/0001-80; a Empresa Joaquim dos Passos de Oliveira MEl , sita a sita a Rua Alferes 
Guilherme, no 58, Bairro de São Dimas , da cidade de Andrelândia /MG , inscrita no CNPJ n° 14.378.390/0001-42; a 
Empresa Eletrovalto Serviços e Instalações Elétricas Ltda , sita a Rua Rio Paraná, n° 116 , Bairro de Fátima , da 
cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG , inscrita no CNPJ n° 08.195.797/0001-31 ;a Empresa Ubiratânio Tiago 
Carvalho MEl, sita a Rua Frei Walter Bessa , n° 291 , Bairro São Dimas,da cidade de Andrelândia /MG , inscrita no 
CNPJ no 23.629.604/0001-0S;a Empresa Sudeste Minas Construtora Ltda ME , sita a Avenida Bela Vista , n° 45 , 
Bairro Complexo Industrial, da cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 10.774.010/0001-38 e a Empresa José 
Leal de Morais MEl , sita a Rua Dr. José Bernardino , n° 177 , Bairro Vila Vassalo , da cidade de Minduri/MG , 
inscrita no CNPJ n° 19.523.622/0001-22 , sendo que esta empresa embora tenha sua sede instalada neste Município 
de Minduri/MG , foi constatado que a Certidão de Regularidade do FGTS está localizada na cidade de Juiz de Fora I 
MG , nesta mesma hora , local e data marcada para a abertura dos envelopes de documentação e propostas e após 
verificados os documentos das empresas, a Comissão de Licitação de Minduri/MG verificou constar que embora as 
empresas acima citadas tenham retirado o edital de licitação ( Conforme Recibos ) em anexo , não foi possível dar 
continuidade aos trabalhos pelos seguintes motivos conforme a seguir: 

{;r 
Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 /W-~U\ 
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Município de Minduri ~6 -~}I 
www.mlndurl.mg .gov.br • munlc ipio@minduri.mg.gov.br ....,_, .,., 

os por Minduri .~ ..... 
Admlnlstr•çlo:2013/2016 

O objeto do Ítem 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO CAD) do Formulário de Proposta , ficou 
constatado que não houve nenhuma proposta apresentada por empresas interessadas; O objeto do Ítem 2 ( 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS/GAS e SANITÁRIAS ) do Formulário de Proposta ficou 
constatado que apenas 1 empresa teve interesse em participar do certame e ficou constatado também que a sua 
Certidão de Regularidade do FGTS está localizada na cidade de Juiz de Fora I MG , sendo que a mesma tem sua 
instalação nesta cidade de Minduri/MG e no objeto do Ítem 3 ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA) do Formulário de Proposta, ficou constatado que apenas 2 empresas apresentaram 
toda documentação exigida neste edital , sendo que a Empresa V Costa MEl da cidade de Andrelândia/MG não 
apresentou a sua Certidão de Regularidade do FGTS e não manifestou interesse em apresenta-la , desta forma fica 
assim constatado a impossibilidade do prosseguimento do presente convite,contrariando assim o disposto do 
parágrafo 7° do artigo 22 da Lei 8.666/93 , com suas alterações posteriores, decidindo ainda a Comissão de 
Licitação deste Município de Minduri - MG pela repetição do convite que ocorrerá oportunamente.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 - MG. 

José~otelho 
Presidente da CPL 

I 

{· o~~ 
Ti~ e Oliveira dos Reis 

Membro da CPL 
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SINOIJORI-MG 

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

o CAMPEONATO DE FUTSA 
dia 9 de março iniciou em Olímpio Noro-
1º Campeonato de Futsal Bairro dos Cam

)16. Foram oito times participantes, dividi
n dois grupos A e B, contando com Juventus, 
3 0+, Flamengo, São Paulo, Ajax, Cruzeiro, 
ote e Corinthians. Com a média de 70 atle
~ categoria livre, os times foram compostos 
1
[ortistas do bairro dos Campos e as equipes 
decididas através de sorteio. 

,ompetição na primeira fase teve 12 jogos e na 
~t.~l~nrra~ ..... -1'1-• ~e.-n~~lc_fu::~.c_ r.o.l:'n ft 

primeiro colocado de cada grupo versus o segundo 
colocado do outro grupo. A grande final foi decidida 
no dia 22 de março, com dois jogos emocionantes, 
classificando o primeiro, segundo e terceiro lugar. 

Ao todo, foram 16 partidas emocionan~s 
onde a tática e precisão foram decisivas a cafa 
vitória. Desempenhando o poder da organizaçlo 

e respeito pelas normas técnicas, os árbitros Pi .. -
lo Canutto, Luiz Henrique e Luiz Felipe orientar 
da melhor maneira os jogadores, que fizeram -
l;o~ n;omtbc: «>m_nrorr.Snria dco~dc><:Pnt~~~ndún • 

BAIRRO DOS CAMPOS LIFON 
tos, com muita paz e talento. 

Para o atleta diversas vezes campeão Edson 
Francisco da Silva, de 36 anos, morador do bairro 
dos Campos, o evento foi um dos mais empolgan
tes já realizados na comunidade. "Achei o cam
peonato ótimo e demonstrou que veio para ficar, 
irá virar tradição", afirmou o atleta, que também 
participou da primeira fase do campeonato. 

Um dos grandes destaques da competição foi 
a presença do público formado por familiares e 
admiradores do esoorta. ou!'!. sE!. animavam a cada 

drible e gol da equipe predileta. 
A grande vencedora da competição foi a equi

pe Lokura 0+, que venceu o Real Lote pelo placar 
de 4x3. A terceira colocação ficou para a equipe 
São Paulo, que decidiu nos pênaltis a posição so
bre a equipe do Flamengo. 

A realização do campeonato contou com a 
organização do professor Mário Wellington e Luiz 
Otávio, além da secretaria de Esportes em parce
ria com o CRAS, tendo o total apoio e colaboração 
da PrE!.feitura Municioal de Olímoio Noronha. 



J ue~:T.;J-.T,:J'CFCilU:ranu .... -..-.~-.---~-:-----::--::-:-::"'::"""':"':"':"~::-=:::-::-::-::-:--::":"~~-=-:~=-"'~..---..--~------
19.903,97. Marmelópolis, 30 Minas, 28 de março de 2015. WANDERSON ABRAÃO BENFICA . 
:erda Ribeiro. Prefeito. Prefeito Municipal 

WUNICIPAL 
~ÓPOLIS 
ópolis- MG torna pública a 
/2016 Pregão Presencial nº. 
M, cujo objeto é a aquisição 
ãria conforme (NBR 6323 E 
i de registro de preços para 
icípio de Carvalhopolis/MG, 
ditai, no dia 13/04/2016 às 
o retirar o edital e obter in
Lima, 222, Centro, Telefone 
>ras email: licitacao@carva
arvalhopolis.mg.gov.br Car
- Gilson Ferreira de Moraes 

,ópolis- MG através do Pre
idos, que por motivos admi
> edital de abertura do Pro
Presencial n• 05/2016, Tipo 
é a Contratação de Empresa 
s e Elétricos, para Manuten
•itura Municipal e Convenia
os, Conforme Especificações 
Mediante retificação do edi
·a e julgamento do certame, 
O horas. Os interessados po
lações à Rua João Norberto 
1282 1209 das 7:30 às 17:00 
;.mg.gov.br pelo site: www. 
lis - 30 de março de 2016 -
Municipal. 
~ópolis- MG, OQ,IJSO de suas 
lertura do Processo 'licitató-
08/2016, Tipo Menor Preço 
1ção de empresa para pres
tema de registro de preços, 
do anexo 11 deste edital. No 
nteressados poderão retirar 
Rua João Norberto de Lima 

las 7:30 ás 17 hrs. Email: lici
valhópolis- 30, de março de 
feito Municipal. 

JNICIPAL DE 
JACUTINGA 

:DITA L 
I DE Nfl 038/2016 
>E Nfl 013/2016 
a Rita de Jacutinga, Estado 
1tribuições legais e nos ter
:a que fará realizar PREGÃO 
m veículo para a Secretaria 
de Santa Rita de Jacutinga 

Federal de nº 10.520/2002, 
tituiu a Modalidade Pregão 
cutinga e subsidiariamente 

i Iterações. A sessão pública 

~------------------------------------~ 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

Extrato de Publicação de Edital n~ 019/2016 
Tipo Menor Valor Por ftem 

Referência Carta Convite nfl. 015/2016 
Processo L/citatório nfl 019/2016 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri/MG , no 
uso de suas atribuições legais , nomeada através da Portaria n!l 
602/2016, datada de 04 de janeiro de 2016, torna-se público que 
fará realizar a Licitação na modalidade Carta Convite e ficam con
vidados todos os interessados no ramo pertinente em participar 
deste certame , cujo objeto , conforme segue: 

Objeto: Pelo presente edital, ficam convocados todos os inte
ressados no ramo pertinente em participar deste certame de pre
ços para: 1- Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços 
com Profissional capacitado para o desenvolvimento de trabalhos 
no setor de obras desta municipalidade , na elaboração de Pla
nilhas Orçamentárias , Cronograma Físico Financeiro, Memorial 
Descritivo, Croqui e Projetos em geral de construção civil, com co
nhecimento e prática para desenvolver os projetos em Auto Cad, 
com carga horária semanal de 30 horas , totalizando assim uma 
carga horária mensal de 120 horas a ser cumprida dentro do ho
rário normal de trabalho e funcionamento, na sede da Prefeitura 
Municipal de Minduri/MG,no exercício de 2016. 

2- Contratação de Empresa especializada com profissional ca
pacitado para a execução dos trabalhos nos prédios públicos da 
Prefeitura de Minduri/MG sendo: Serviços de Instalações Hidráu
licas , Sanitárias e de Gás em todos os setores desta municipa
lidade,compreendendo:Secretaria municipal de Educação, Saúde 
e Opera~pes, com carga horária semanal de 4fó, hora~r· totalizftn- " ,__ 
qo ~SSiJTl a carga horária mensal de 160 horas,, os serviços serão ,..__-: 
executados dentro do Município de Minduri/MG, no exercício de 
2016. 

3- Contratação de Empresa especializada com profissional ca
pacitado para a execução dos trabalhos de Manutenção e Repa
ração da Iluminação Pública do Município de Minduri/MG sendo: 
Serviços de Troca de Lâmpadas, Braço das Lâmpadas, Fiação, Re
atores , Relés e Instalações em geral que se fizerem necessárias 
para atender a Secretaria Municipal de Operações desta Muni
cipalidade,com carga horária semanal de 08 horas , totalizando 
assim a carga horária mensal de 32 horas , os serviços serão exe
cutados dentro do Município de Minduri/MG , dentro do seu ho
rário normal de expediente, no exercício de 2016, que são partes 
integrantes deste Convite 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 05/04/2016, 
prazo máximo para o recebimento dos envelopes de documenta
ção e propostas das empresas interessadas, sendo que a abertura 
dos envelopes de documentação e das propostas será realizada 
as 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG, 
localizada à Rua Penha, nº. 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, deve
tão manifestar seu interesse com antecedência mínima de 24 ho
ras do prazo de encerramento , maiores informações entrar em 
contato pelo Tel: 035 3326 1219, de segunda a sexta feira junto a 
( Comissão de Licitação ) de Minduri/MG. 

Município de Minduri - MG, 30 de Março de 2.016. 
José Edson Botelho - Presidente da Comissão Perm. de Licitação 

de Minduri- MG 


