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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 n° 028/2016 , na 
modalidade Carta Convite n° 02112016,que o governo municipal de Minduri - MG pretende instaurar para 
a: ContrataçAo de empresa especializada de PrestaçAo de Serviços e de locaçlo de Yefculos com Capacidade 
Vtnima para 9 Passageiros para a Linha Fazenda Slo Miguel e vefculo com Capacidade Mfnima para 15 Passageiros 

'-para a Linha Fazenda do Serrote , com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do 
Per/metro da lona Rural do Municfpio de Minduri - MG, tendo como percurso a Fazenr/a Slo Miguel e FBZBntla 
Serrote ,sendo: Alunos do Ensino Fundamental no exercfcio de 20/G, o valor será pago a empresa vencedora, por 
quilllmetro rodado e de acordo com o Nelatdrio mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e 
aprovado pela Diretoria responsável da Escola Municipal Ourval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
Educaçlo do Munic[pio de Minduri - MG, conforme relação em anexo , conforme descrição deste Edital 
relacionados no Formulário de Proposta e Anexos constantes da Carta Convite 021/2016, 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° 028/2016. 

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 
"au 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 
para cada 1 Km Rodado em estrada de Terra 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 de Prestação 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 do 
..,rocesso Licitatório n° 028/2016, 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. 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB MG 105711 
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Edital de Convocação no 028/2016 

Carta Convite no 02112016 
Processo n°. 028/2016 

Pelo presente instrumento , ficam convocados todos os interessados no ramo pertinente em 
participar deste certame de preços para: Contratação de empresa especiJllizada de Prestação de 
Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 9 Passageiros para a Linha 
Fazenda São Miguel e veículo com Capacidade Mínima para 15 Passageiros para a Linha 
~azenda do Serrote , com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do 
.tlerímetro da Zona Rural do Município de Minduri - MG . tendo como percurso a Fazenda São 
Miguel e Fazenda Serrote ,sendo: Alunos do Ensino Fundamental no exercício de 2016, o valor 
será pago a empresa vencedora , por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal 
enviado para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela Diretoria responsável 
da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do 
Município de Minduri- MG, conforme anexo I e anexo n, que e parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 29/1112016, mediante abertura 
dos envelopes da documentação e das propostas que será realizada as 14:00 horas , recebidas 
dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município de 
Minduri - MG,na sede da Prefeitura Municipal de Minduri, localizada à Rua Penha, n°. 99 -
Bairro Vila Vassalo - Cep. 37.447-000, nesta cidade de Minduri- MG. 

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

Município de Minduri- MG, 23 de Novembro de 2.016. 

osé Edson Botelho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- MG 
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mFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 

Prezados Senhores, 

1. Esta empresa fica convocada e convidada a participar da presente Carta Convite 02112016, 
devendo, para tanto, proceder da seguinte forma: 

a) Preencher os modelos em anexo, discriminando o preço solicitado; 

b) Devolver os modelos preenchidos no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 horas 
do dia 29 de novembro de 2.016. 

2. Cópia deste edital do convite está sendo afixada no local de costume desta Municipalidade ( 
.Ailural da Prefeitura ) e está sendo publicado em Jornal regional de grande circulação a fim de que qualquer 

.ateressado, 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 do serviço e a 
classificação será o do tipo menor preço por Km rodado em estrada de terra , constante na 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, 
irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, não 
~endo considerada 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. 

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 
14:00 horas do dia 29/11/2.016, 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. Os serviços serão prestados nos locais indicados neste convite, correndo por conta e risco do 
contratado os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

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

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

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

-----
16. Integra este convite, independentemente de transcrição: Anexo I, Anexo Il e formulário 

padronizado das propostas. 

Município de Minduri -

Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- MG 

\ 
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ANEXO I DA CARTA CONVITE N°. 021/2016 

Do Objeto: Contrataciio de empresa especializada de Prestação de Servicos e de Locação de 
Veículos com Capacidade Mínima para 9 Passageiros para a Linha Fazenda Silo Miguel e veículo 
com Capacidade Mínima para 15 Passageiros para a Linha Fazenda do Serrote , com Motorista 
Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município 
de Minduri · MG. tendo como percurso a Fazenda Silo Miguel e Fazenda Serrote .sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental no exercício de 2016, o valor será pago a empresa vencedora, por 
quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal enviado para a Tesouraria desta 
municipalidade . emitido e aprovado pela Diretoria responsável da Escola Municipal Durval 
Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri · MG. conforme 
anexo I e anexo II , que e parte integrante deste Convite. · 

Compreendendo: 

1-DOSSERVICOS: 

1- Turno da Manhã- Do Percurso (de acordo com cada linha): Saída do Veículo da Empresa 
Contratada: 

a - Da Sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri - MG , estando até as 6:00 
horas da manhã no Ponto Final de cada percurso ( Conforme Relatório fornecido pela Diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado ) trazendo os alunos ao Município até as 07:00 hs e refazer o mesmo 
percurso I trajeto de origem , retomando com os alunos á Zona Rural até as 11 :30 horas da manhã ( Após o 
término diário das Aulas ). 

2- Turno da Tarde- Do Percurso (de acordo com cada linha): Saída do Veículo da Empresa Contratada: 

-Da Sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri - MG, estando até as 12:00 
horas no Ponto Final de cada percurso ( Conforme Relatório fornecido pela Diretoria da Escola Municipal 
Durval Souza Furtado) trazendo os alunos ao Município até as 12 :30 hs e refazer o mesmo percurso I trajeto 
de origem , retomando com os alunos a Zona Rural até as J 7:30 horas (Após o término diário das Aulas). 

2-DA EXECUCÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A CONTRATADA executará os serviços de acordo com este edital e em conformidade com a Lei n°. 
8.666/93 e alterações posteriores, e conforme segue: 

a - Manter durante toda a execução deste com as obrigações 
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b- Recolher os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do presente 
instrumento. 
c- Garantir a administração pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não acarretando a 
mesma, nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 
d - Respeitar e cumprir a Lei n° 9.503 de 12 de setembro de 1997, que institui o novo Código de Trânsito 
Brasileiro, durante toda a execução deste instrumento. 
e - A CONTRATADA é responsável pelo perfeito e total estado de conservação do veículo , deverá estar com 
todos os equipamentos de segurança em dia e os exigidos por lei , limpeza do veículo ou dos veículos utilizados 
na prestação dos serviços ora contratado, notadamente em sua parte mecânica, como é também de sua a inteira 
responsabilidade civil e criminal decorrente de acidentes que possam ocorrer. 
f- A CONTRATADA se compromete a colocar somente motoristas habilitados conforme exigência deste edital 
de licitação para o referido transporte dos alunos , acarretando rescisão automática do presente instrumento, 
pelo não cumprimento desta Cláusula. 

3- DA DOCUMENTAÇÃO: 

O proponente deverá apresentar os envelopes para serem protocolados até 13:45 do dia 29.11.2016 no local 
mencionado nesta Carta Convite separados, hermeticamente fechados sendo : Documentação - ENVELOPE I, 
e as PrQpostas no ENVELOPE 11, envelopes datilografados ou digitada, datada e assinada, mencionando o 
número da Carta Convite , data, hora, local de abertura e remetente e deverão ser apresentados todos os 
seguintes documentos: 

Os documentos abaixo deverão ser apresentados obrigatoriamente dentro do envelope I ( Documentação ) , no 

prazo estabelecido. "' :;;·,ç,p<J1 o-. 

Conforme Solicitado abaixo: ~; 
Fls_20!} 5· 

a) - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - CND do INSS; \t -::7 
b)- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); · . 
c) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações em vigor, devida e 

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

validade); 
e) -Certidão de Débitos Trabalhistas; 
t) -Registro na Junta Comercial; 
g) - Procuração autenticada em cartório , quando do representante legal da empresa licitante, 

acompanhada de documento de CPF e Cart. Identidade; 
h)- Carteira de Habilitação do Profissional (Motoristas) , documento do veículo que poderá estar em 

nome da empresa proponente ou em nome da pessoa física desde que ela seja sócio proponente e 
comprovante do Curso de direção defensiva , curso de transporte coletivo e curso de primeiros 
socorros realizado pelo motorista exigido para o Transporte de Alunos; 

i) -Prova de Regularidade para com o Município (Certidão Negativa de Debitos Municipais) do local da 
sede do licitante; 

j) -Laudo de vistoria , emitido pelo DETRAN, comprovando estar o veíc lo nas condições exigidas em 
Lei para o serviço de Transporte Escolar de alunos. 
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OBS TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. 

4)- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a - Confonne Minuta de Carta Contrato em Anexo 

Município de Minduri- MG, m 23 de Novembro de 2.016. 

Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri - MG 

' 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

I nscrição: 1798383 110001-23 

Razão Social: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 
Nome fantasia:TRANSPORTES PEREIRA 
Endereço: AV JOEL GONCALVES VALLIM 1040 I DAMASCO I VARGINHA 

I MG I 37060-040 

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

O presente Ce rt if icado não servirá de prova contra cobra nça de 
quaisquer débitos referentes a contribu ições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/ 11/ 2016 a 02/ 12/ 2016 

Certificação Número: 2016110303211787434340 

Informação obtida em 14/11/2016, às 16:05:10. 

A utilização dest e Certificado para os f ins previstos em Lei est á 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



-

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular · de procuração, o 
abaixo- assinado, Sidney de Assis Pereira, brasileiro, casado, portador da 
C.I. 11°. M-1 0.342.204 SSP/MG., e do CPF. n°. 036.261.396-62, residente e 
domiciliado na cidade de Varginha. MG., na Av. Joel Gonçalves Valim, n°. 
1040- bairr0 Damasco; nomeia e constitui seu procurador, Donizete de 
Assis Pereira, brasileiro, casado, portador da . C .I. n°. M-2.778.153 
SSP/MG., e do CPF. n°. 383.222.696-68, residente e domiciliado na cidade 
de Minduri, MG., na Rua Cedro. n°. 26- Jardim Esperança- para receber 
pagamentos referenies ã prestação de serviços e locação de veículo para 
transportes de alunos da zona rural. . enfim, podendo, assinar tudo o que se 
fizer necessário para os devidos ·fins, estando o procurador nomeado e 
autorizado a praticar todos os demais atos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. 

Minduri, MG. , 16 de novembro de 2016. 

_ __ · _~___.L..C~~~DmA=o ______ _ _ _ 
SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 

(outorgante) 

ReconheÇO a ISl--firrnas pqr autenliOóade 

~!t:;~:i ~ ~~ '< 

M1rduri Jl.....de ·'~'.f\Ji ·cJn.o oe ~.-0\G 
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CERTIDÃO 

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

Serviços Legislação Canais 

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

Nome: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 
CNPJ: 17.983.831/0001-23 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\€r quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 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 vál ida para o estabelecimento matriz e suas fil iais e, no caso de ente federati\0, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.21 2, de 24 de julho de 1991 . 

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

Cert idão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 08:33:06 do dia 14/11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/05/2017. 

~ Código de controle da certidão: 886F.B9DD.OC68.A038 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

PESSOA FÍSICA 
Nome: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x .x .x.x.x.x. 

Endereço: X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.>CK.X.X.X.X. 

CPF: X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

PESSOA JURÍDICA 
Razão Social : SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 

Endereço: RUA: CEDRO Nº 26 BAIRRO ESPERANÇA- MINDURI - MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR 

Data Início AtiViDADE: Í2 DE MAIO DE 2014 

Inscrição Municipal: 419.31.0004 

Inscrição Estadual: 

CNPJ: 17.983.831/0001-23 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CERTIDÃO 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

VALIDADE: 90 (NOVENTA}. DIAS 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipa l, o direito de cobrar 

quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta/ 

certifico que em nome do requerente, não existe débito em aberto até a 

p~esente data referente ao(s} t r ibuto(s) : I.P.T.U, I.T.B.I. I.S.S.Q.N. 

ETC.XXXX. 

Minduri, 16 de Novembro de 2016. 



LAUDO DE ANALISE DE AGREGADOS VEICULAR 

UNIDADE: SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA ME 

DATA DA ANALISE: 1910712016 09:03:15 

ANALISTA TÉCNICO: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO 

r--.. 

VEICULO: VWIKOMBIESCOLAR 

MARCA: VW 

COR: BRANCA 

ANO FABRIMOD: 2007 I 2()(Jl 

PLACA: DPE4012 

Foto da Frente: ..._"'t (. 

NÚMERO DO CHASSI: 9BWGF07X07P010597 

NÚMERO DO MOTOR: BT J022776 

NÚMERO DO CAMBIO: HTC110Q107 

NÚMERO DO RENAVAM: 909298602 

RESULTADO DA ANALISE: APROVADO 

ANEXO ANALISES DETALHADAS DOS AGREGADOS: 

-



10.CONDIÇlO DA PLACA: 
08-PieCio a tal)ela em confonTICiede (ak) 

31-CONDIÇAO DAS EllCIUETAS DE IDENTFICAÇAO DO CHASSI I ETA: 
1.eTIQUETA DO COMPAR'TIMENTO DO MOTOR: 

01-0IV'III 

2ê11QUETA DO BATem: DA PORTA: 
01-0'Qr8 

3<11QUETA 00 ASSOALHO: 

01-0rçnal 

20-CONDtÇAO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 
1·a.wn:IRO (PARM3Ris.A): 

~rúo doe 1**"0.. do labneanM 
2· PORTA OIAHlEIRA ESCU:RDk 

~'*" doo pedr6e6 oo l.t>nearu 
4--LATERAL. TRA~~: 

5-ClnglnaK:Io!mo dos pedról!$ do labnearu 

e.TRASeJRO 
5-0nQNIIOe'*'> doo l*lrOee do labrn;aru 

8-LATERAL TRASBRA DIREJTA: 
5-0rlg~o do& pedr6n do labncanle 

8-PORTA~ DIREITA: 
5-01'1gtnoll0ttrúo doo padro.a do fabricante 

40-CONOIÇÂO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: 
14-1~ re"llrAdo,. Boae Nacional (SIN) GOnlldo oom a runeraçao do.__.., 
<9-Tipo de ~o clenl7o do pedrAo do 1-rte 

90-CONOIÇAo DO NÚMERO DE CAMBIO: 
,....-... ~o donlro doa padtOea do fabnc:et1te 

.,...._ t le ~doS órg!oa ~ llliN 

12-CONDtçAo 00 NUMERO 00 CHASSI: 
~L1111<açlo dentro do& padro.e do r.lllocante 

85-CONOIÇAo ESTRUTURAL DA CARROÇARIA: 
OIKl velaAo nlo poMLI vetligoo ..,-reru de a•ana cone eluu ntpatO oorl .e&M> nea parte. eotn.IU .. de c;arroc:ena. 

li-REGISTRO OU HISTÓRJCO DE LEli.AO I SAlVADO I SINISTRO I ROUBO I FURTO: 
1~NAoCCNTRATKIAPB.O~SPCNS4VS..PB.OYá:u.DNOAT004NSfEÇAQ 

Observ~: VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM VALilADE POR 180 DIA& A PARnR DA DATA DE EMISSAO. 

IMPORTANTE 

.. 

• O presenta Laudo possui car6tar lnformadvo da an61isa particular do vef<:Uio desc:tito, nlo substitui em hipótese alg...,. a Parida Oficial do lnsdtuto da crinínalfatica. A vaftdada 
restringe- ao exato momento do exame, em razio do que a Top VIstorias AI.Comodvu nio se ruponaablllza por qua~quer modificações posteriores sofridas pelo ver~. tais 
como: danos no chu&l, muda~ de motor, mudança da cirnblo, etc. 



Fotos do Laudo: 47647 

ECV HO: SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS OE VISTORIA L TOA ME ECV NO: SM U L SERVIÇOS OE VISTORIA 1.. TOA ME 
LOCAl: SAO LOUREHCO/MG- OATA E HORA: 19/07/2016- 08 1 !}9: 19 LOCAL.: SAO LOURENCO/MG- DATA E HORAr 19/07/ 2016- 08: ! 

CÂMBIO 

Vistoriador 



Ano Folbriatçlo: 2007 
Ano Modelo: 2001 
Combu8tivel: ÁLCOOL I GASOUNA 

Cor. BRANCA 

Mai'CII Modeto: II'N<Cf.1Bl ESCOLAR 
Tipo Moflta9em: N}o DISPONivE!. 

Tipo Veialo: COMERCIAL la'E 
c.t.gort. Veiculo: NAoOISPONivEL 

Espécie Veiculo: PASSAGEJRO 

Munldpio Emplaca-to: V.AAGINHA 

Placa Atual: DI'E«l12 

Renavam: 909298602 
Uf' lurisldlçlo: t.G 

Uf Placa: M3 

Oauli: 9EIIo\GAl7X071'010597 

TOP BASIC 
Código da Consulta: 69117 

CNT I NT V~ N.loDSPONivEL / 230 

c:.p.ddade ele P•••aalros: NJoDISPONMl. 
Capacidade ele carga: o 
Procedência Veiculo: NAoasPONivE!. 

QuanticbMie de EJms: 2 
CllndradM: 1390 

Pcdnda: 85 
Tipo Ca~: CL· FURGAO 

Cabra de CSMI!io: NJo asPONivEL 
c.n-ili: NAo llSPONivE!. 

Nrlm- Motor: BTJ022778 

WJIIIWW'..»rrll!~.r.tl .. ~J/IO·.,.~~~~·n~~-!,.,~PI_.,:f...,;_..~.......,(lf_,...OIII'aC:.,.~'~"'~~~!.WU.J 

TERMO DE CI~NCIA DO CONTRATANTE 
Eu, contr.Jtante desta pesquisa_ declaro ter lido e compreencldo as in~ abaixo desa1tas. tendo dénda que todas as informaç&!s prestadas no 
corpo desta pesquisa Visam ~vamente COLABORAR com o processo de averlguaç!o de~ do veíaJ/o, sevlndo apenas como uma 
fM'amenta de ANALISE PRÉVIA e niJo como elemento de ~ da vfstDrla ~ou comerrtall~ do veiculo. As infonnações exibidas nesta pesquisa 
s!o as que se encontram clsponíveis na data e hora da consulta às bases, s/tes e pacotes de dados ora cot'ltrlltildos, cabendo a mim contratan~, em 
caso de dúvida ou dlverglncia, corasult.ar clretament:e o 6rf)áo ~ uma 1o112 que deteminadas In~ .Solo fornecidas somente ao 
proprtetárlo /eglll do vefaJo. o levantamento das informações veiCulares via consulta eletranica jamais pode substituir a consuJta do 6rplfo oficiaJ 
especialmmte pelo faro de que lnforrnaç6es podem ser acrescidas, rnr:Jdficadas ou retiradas de forma "on..fine" pelos 6rr;:los públicos, Instituições 
financeiras e de seguros, onde declaro estar dente disso e Isento a Sistema Top de toda e qualquer responsabilidade caso haja dlvergénda de 
lnfonnaçlo e autorizo a utilização das lnformaç6es ora consultadas para fins estatlsticos, de vistoria ~ou de cxmstamn em tais bancos de dados. As 
bases desaitas como •n~o tarifada/COftt!$la" somente set1o cisponibtHzados se houver conK.IOic:açlo com as respectivas bast!$ de dados no ato da 
OXISiita. As bases de5aftas r:Dim "histórica" slJo ãferendadas e somente ser3o disponibilizadas se constarem em nossos llanaJs de dados ou de 
empresas parceiras. Lembramos que diariamente .Solo inco1p0rados em nossas bases milhares de noi'OS registros, tomando-as cada vez mais completas e 
lnteressantt!s, porém, por maior que seja nosso empenho, ressatramos que existem casos de filo informado e ~ em re/aç3o as bases on
lines, induslve dos próprios ó~ (TrAnsito, Débitos e/ou Receita) e até mesmo entre os próp[ios frJrnecedcxes do~. 
INFORHAÇÓES IMPORTANTES SCMRE AS USES CONSULTADAS, HERC"ADO E PRoéEDtNClA DO vdaJl.D: Dedaro ter déndll também de 
que empresas privadas detém seus próprios a1térios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou 
apresentarem dvergêncfas ou ainda possuírem Informações lflCDfTJ'Ietas ou exduidas, como por exemplo apontamentos de registros de lei/lo, sinistro e 
demais informaç6es hlst6rlcas, que podem ser alteradas, baiXadas, exduidas ~ou nlo Informadas por 5eguradoras, Leíloelros, Assodaçiies, ófg&~s de 
T~nslto, Boletim de Ocorrblcill, entre outros, prlndpalmente quando se tratar de ~nto ou regfstro recente. Também estou dente que os registros 
de sinistros ou acidentes do D«ran são apresentados na forma de ~RESTIUçiO" (geralmente RestrlçSo Administrativa) e apenas se mantém 
público/dispon/~ do pedodo do registro até o momento ~ qt.N! Vf!lculo for ~entado ao órg8o de trJnsito em condições de drr:ufar em segurança, 
003Sião esta em ~ o registro poderá ser ba/)(ado ou ocultado de Sl.lll ~ e sltes públicos, fato este amvm quando se transfere um 
vela.io para outro Estado e/OU regressa para o Estado que originou tal reg/stTD (neste caso atente-se a documentaç8o física do veículo, pois em alguns 
casos ronsta apontado no 'Ca/7llOS das Observações" do CRVL ou CRV). LenV:rramos ainda que existe a base de llekufo sinistrados das seguradoras 
filiadas A Fenaseg que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros 
serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou c:tJIWt!fJI&ldll deste setor. Existem ainda casas de seguradoras que nlo slJo filiadas a 
Fenaseg e portanto seus registros de indenlzaçJo Integral n3o .Solo clvulgados. caso a seguradora nlo seja filiada a Fenaseg ou n3o divulgue seus 
registros de lndeniL3çlo Integral, a respoosabilldade é toda e exclusiVa dessa seguradora, devendo ser reclamado a ela, CDfllbrme determina a drrular 
151 da SUs~ de 15 de abril de 1004. Lembramos ainda que há casas de sinistros que podem não deixar seque/as ou vestfgios no veículo, como por 
exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de lndenlzaçJo, liCDrdos entre St!fiUrado e seguradora. custo elevado de reparaç3o de peças 
removfvels, falta de peças de reposiçlo ejou de outra natureza que multas vezes tais ~ntos não são lai)Çildos ou clvu/gados para o mercado por ~ 
decisão exclusivll da seguradora. Vale lembrar ainda que, existem seguradoras que regístr11m também na base de sinistro da Fenaseg veículos que 
tiveram dois ou mais eventos Pardais/Indenizados no decorrer da vigência da apólice. Cal:1e também destacar que algumas seguradoras e lei/odros 
guardam/cKvulgam seus rerjstros por apenas 3 a 5 anos dll OCCJtT61c/a do evento. Rerc:omendamos atençJio rt'Jdobrada a todas as infonrlllçi1t!$ Impressas Q 
na Pesquisa, no CRLVe no CRV, especialmente quanto a desa1çfjo das caracwístk:as do veículo, exist&lda de regularfZiJÇijes ou siglas "REM", "DA", (J -..../ 
"DJ" e "Demais Informações• constantes no •campo das Observações• da doa/me~ ffslca do veiaio, bem com quando registrado em Nome de ~ 
Seguradora, Locadora, Entidade Rnanceira, Espólio, rom Sinistro, Indício de Sinistro. Le}llo e Evento Coroorat/yp (Odadpalmente Q!8Wdo constatado ~ ; .. ~ 
avarias(reparos no veículo), com Multa, Beneffdo Tributkio, RestriçJo, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubc/FUrtD, Gravame e;ou quando o vekuloV.,/ 
for registrlldo em outro Estado, devr!ndo neste caso o contratante abranger a CDfiStJita aos sites do oenatran e Detran de Origem e de Registro, Pf!s..r 
dlvergêndas ocorrem! Alertamos que as bases de dados consultadas .Solo cpn.stitLídas para busqr as info!macões at@'t'és da numeractJo do chassi· Iif:? ~ 
ou motor rcontorme mgcfelo cte oesqu;sa contratMoJ. No eot81lto. sal!eat«nos oue a ma;oc eQdéncta ocwe pc:~a rusca aa nuroeracão do massu'iL 
pesquisa pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial ejoy g>mptementar, po/s somente o On:Jão de Tlânsitp detTm •recurso i' 
e dente" r a a ntar exlstênda de r stros du icl ou r da numer. o consultada ndo ~ ele or 8o anttr tàf 
lnformadfo/ Portanto, pelos quesitos actrna apontados e demais particuJarldades do setor, a Sistema Top recome1da sempre a realizaç3o de 
VISTORIA CAUTELAR com ampla abr~ na arMJise dos ldentifiGadores, 00$ agregados e da estrutura e condições da c:anuçaria, que~ 
e garantir a sil:uaç5o físicas do vefaJo! L ainda · Ti · ibíf ti de · muito mais bases 
fornecedores di ·ais ertlo u r em 1t chances r i o Veío.llo o de C · . Se 
qwnto • e.co/ltll d• nH!Ihot" opfMI de n-. pesquf .. •IIO AU ou contlte ,_ De,.,Umento I ATE, 
tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de JnforrnaçJo que jUlgar lmpottante para sua análise ou deJ=-!-si:.W9~ 
IHEOIATAHENTE COHUNJCAOA AO NOSSO DEPARTAMENTO OE SUPORTE ou atrcwés do Ema;/: supom!peí;qui·~~I7VístQ!1.f\!i.~~b; 
sendo possfvel, a pesquisa possa ser atuallz<tda, e assim manter o registro da ocorrência!"> 



SM UL TRAVISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS L TOA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271 - Box OS 
Federal - São lourenço/MG 
CEP- 3747Q-OOO 

Tei./Fax (35) 33326955 
Skype: tepedino27 

E-mail: smvistoria@hotmail.com 

LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 

RESOLUÇÃO NR0 466/2013- CONTRAN 
CTB - LEI NR0 9503/97 - ART. 136 

DATA: 19/07/2016 PLACA: DPE-4012 
MARCA/MODELO: VW/KOMBI ESCOLAR RESULTADO: APROVADO 

Identificação - Veículo 
AP REP 

X 
X 

~ x 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

DISCRIÇÃO 

Altura de veículo em conformidade 
Buzina 
Carroceria em perfeito estado 
Cintos de segurança 
Chave de roda/fenda 
Combustível divergente do registro 
Encostos de cabeça 
Extintor de incêndio 
Faróis em funcionamento 
Faroletes em funcionamento 
Freios de mão em funcionamento 
Lacre da placa em perfeito estado 
Lanternas em funcionamento 
Limpador de Para brisas 
Luz de freio em funcionamento 
Luzes de ré em funcionamento 

AP .... 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

DISCRIÇÃO 

Luz da placa traseira 
Macaco 
Para-choque dianteiro 
Para-choque traseiro 
Pisca alerta 
Pneus diant/tras em boas condições 
Pneu - estepe 
Quebra-Sol 
Retrovisores em boas condições 
Rodas em perfeito estado 
Sistema de engate/reboque 
Setas dianteiras em funcionamento 
Setas traseiras em funcionamento 
Velocímetro 
Vidros em conformidade 
Triângulo 

Itens obrigatórios p/vistoria escolar 
AP DISCRIÇÃO AP '" DISCRIÇÃO 

X Adesivo nrO pass. 20 x 20cm 
t--+---i 

X Grade traseira 
f--+---i 

X Extintor de 4 Kgs 
t--+---i 

X Lanterna de teto branca/traseira 
1--+----1 

X Faixa Escolar 40 em larg. adesivada 
t--+---i 

X Tacografo 
t--+---i 

X Faixa refletiva 

Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, 

previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicfdio, roubo, est~ e 

' corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela res ctiva co 



I ~"t~; Secretano da M1cro e Pequena Empresa da Presidência da Repúbl' 

t!it. · :r~· ~!f. Secretaria de Racionalit ação e Simphf•cação 
"C -, · , < . l, OPpanamento <:f e Reg1stro E mpresarial e Integração 

::~':,. -;,, · __ Secretana de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mmas Ge Ato : 002 • 30.109/2015 
JUCEMG 

1\1\lllllllllllllllll \ 111 ·IRE (d a sede ou filial. quando a 

ade fnr em outra UF) 
Código da Natureza 
Jurtdica 

N° de Motricula do Agcnto 
Auxiliar do Comércio 

~1803247155 2135 151668.233-8 

- REQUERIMENTO 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COM ERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

lOM E: SIDNEY DE ASSIS P EREIRA 03626139662. ME 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

?quêr a v.sa o deferimento do seguinte ato: 

t• DE CÓDIGO CÓDIGO 

N° FCN/REMP 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
'IAS DO ATO DO EVENTO OTDE DESCRIÇÃO DO ATO I EVENTO J153445892717 

1~02 ----~ -
- . ALTERACAO 

:D)9 2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

-~ -~ ,' - ~ t . i/ .. _ .:. J 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 

VARGINHA 

Local 

25 Setembro 201 5 

Data 

:·USO DA JUNTA COMERCIAL 
] DECISÃO SINGULAR 

lomc(s) Empresarial(ais) igual(als) o u semelhante(s): 

:J SIM D SIM 

Nome: f>Jl>Nf-'/ c-k~{-\6~1.S ]G'lE ·, <i?A 
Asstnatura: ~. 
Telefone de Contato: 8.2~ ~ , Cl,(õ ;2"3 

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

o DECISÃO COLEGIADA 

Processo em Ordom 

A decisão 

__ 1 __ 1 __ _ 

Data 

] NÃO _ 1,._1 __ D NÃO _ 1 __ 1_ Responsável 

Dalil Responsável Data Responsável 
----------~------------------~------~~~~~--~----------------------

lECISÃO SINGULAR 

J Processo P.n) ex1gêncta. (Vide despacho em folha anexa) 

$L Processo defendo. Publique-se e arquive-se. 

>recesso Indeferido. Publique-se. 

ECISÃO COLEGIADA 

J Processo em exigência. (Vide despacho em tolha anexa) 

J Processo defendo Publique-se e arqu ive-se. 

J Processo indefendo. Publique-se. 

---'-- '---
Data Vogal 

Presic 

3SERVAÇ0ES 

2• Exigência 3" Exigência 4° Exigência s• Exigência 

o o 4 
rg,~~..j, 

D 

2' Exigência 
n 

3" Exigência 

n 
IAaftsm-de Gl!do e.._...,_. 
4• Exig'Msp/éi25$82W5• Exigência 

o 
,,~~~\_ J ÚNTA CO~ERCtAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
:~;~·-"....~}: CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5592438 

·-"~ - EM 0211012015. 

litSIONEV DE ASSIS PE.R(If\A 036161l1Ui-62- M'EJ 
I 

Protocolo: 15/668.233-8 

AH16B739 / 

~. •· ., Junta Comercial do Estado de M1nas Gera1s 
, . .. " . . : Cert11tco reg1stro sob o n• 5592438 em 02/ 10/2015 da Empresa SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 0362 39662 · ME, ·r 1803247155 e protocolo 
·""' • 156682338- 30/0912015. Autenticação: F29386D760F4E78D6DA60FD15B9B16FB7DC7972. Ma ely de Paula Bomfim ·Secretária-Geral. Para 

validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/668.233-8 e o cód igo de segurança 9hYc Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 14/ 11 /2016 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Gera l. 1 1, -í) . .. ..Q-



Secretaria da Micro o Pcqucn 3 Empresa da Presidên cia da' Ropübllea 
Secretaria de R:Jelonalizaçõo e Stmpl ificaçáo REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Ocpanamcnto do Registro Emprcs~rinl c In tegração 

r!U:..<~ HO OE .IJENTif!CAÇI\0 I >O HtGIS fHO OE EI.I>'HI,SA · NIRE OA SEDE 

3180.124 715-5 

'\IOME ;>O EMPRESAAIO (comple:o '-8~""'~ abt'evlaturas) 

SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 

NACIONA.liOAOE 

BRASILEIRA 

S€XO 

M C8J F o 
fiLH O OE IP~ ) 

I REGIME OE llENS (•• casado) 

DONIZETE DE ASSIS PEREIRA 

'·MSCIOO Er.t (aata <JI" n.asclm~,;nlo} I IOCNliOAOE (nUneto) 

11/07/1 977 M10342204 

r.AJMICIIIADO N/\ (LOCR.AOO".JH.O rua. aowo C!C.J 

1\VENIDA AV JOEL GONCALVES VALIM 

! NIRE OA FILIAL (p10:encher somente se alo rc!oronte a f~o&l ) 

IFSTAOO CIVIL 

SOLTEIRO 

(~o) I MARIA SIRLEI DE CARVALHO PEREIRA 

Orgõ\0 Em•ssor ur. I C PF (nUmero) I SSP I MG 036.261 .396-62 

\

NUMERO 

1040 

1 BAIRRO : OIS rqt To 

J JAROIM NOVA DAM ASCO 
C<)~4PI.EME' TO 

I
CEP 

37060040 

•AVNICIPIO UF 

VARGINHA I MG 

1 I · 

li 

declara. sob a s penas d a lei. não e s tar impedid o de exercer a tiv idade empresária. q ue não possui outro re g istro d e e mpresá rio. e 
req uer a Junta Com ercial do ESTADO DE M INAS GERAIS: 
A TO 

002 
OESCHIÇAO 00 ATO 

ALTERAC/\0 

EV(NTO OESCRIÇAO 00 E\ll:NTO 

NO~J~ F. t.\PRESARIAL 

SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 036261 39662- ME 

LCGRA.OCUf<0 {rua d'l_ etc.) 

AVENIDA JOEL GONCALVES VALLIM 

\{.J~ICIPIQ 

VARGINHA 

V"-LOH DO CAPITAL· RS I ,W.!.OR DO CAPITAL (oor c l<lcnso) 

;n noo oo I DEZ MIL REAIS 

~,.-,') OE J\TIV':OAOF DêSCH:ÇAl.) 00 06JF.10 

EV ENTO OESCRIÇ.\0 00 EVENTO 

2247 ALTERACAO OE CAPITAL SOCIAL 

EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 

I BAIRRO I DISTRITO 

I DAMASCO 

UF PAIS 
I MG I BRASIL !CORREIO ELETRONICO (E-MAl L) 

dp@vscontabll .com.br 

ECO ~~~~.~c;:~ 1,,,0. ,
1 
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DEFERIDO 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

AUTENTICAÇÃO ~,:9~ ~ 
AUTENTICAÇÃO DIG ITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO O c,o; \ 
§ 3° oo ART. 4° DA IN-OREI _ 03/2013. EVIDcENo:;o~~.~~~~,. ROOAP~, APÓS A APROVAÇAO DO ATO ;: .'~~~.c~ 

1""\. ... . .... ,.. ,... ,.... ,.. ""'-"' · 111 11111111111111111111111111 11111 ~:. 
rf~) Junta Comerctal do Estado de Mtnas Gerats 
};\<''.!..!·Certtftco registro sob o n• 5592438 em 02/ 10/2015 da Empresa S IDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662- ME. Nire 31803247155 e protocolo 
·":;.-:~- 156682338 - 30/09/2015. Autenticação: F293860 760F4E7806DA60FD15B9B16FB7DC7972. Mannely de Paula Bomftm - Secretárta-Geral. Para 

validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n• do protocolo 15/668.233-8 e o código de segurança 9hYc Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 14/11 /2016 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ : 17 . 983 . 831/0001 - 23 

Certidão n° : 120322114/2016 
Expedição : 14/11/2016 , às 08 : 35 : 51 
Validade : 12/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certi fica-se que S I DNEY D E ASSIS PE RE I R A 0 362 6139662 

(MATRI Z E FILIAIS) , i nscrito(a) no CNPJ sob o n ° 
17. 983.83 1 /000 1 -23, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedore s 
Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consol i dação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei n ° 12 . 440 , de 7 de julho de 2011 , e e 

na Resolução Administrativa n ° 1470/2011 do Tribuna l Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certid ão são de responsabil i da d e dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídi ca , a Certidão atesta a empres a em relação 
a toàos os seus estabe lecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à veri f icação de s u a 
autenticidade no p ortal' do Tribunal Superior do Tr abalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br ) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado s 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trab alho quan to às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acor dos judiciais trabalhistas , inclusive no concerne n te aos 
recolhimentos previdenciários , a honorári os , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de e xecução 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



.r' .,;:.-fJ[ " (\ SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS '"" ( 1 

.~ . .. :..~f!~ 
,~~,.q;e 

CERTIDÃO EMITIDA EM: I 

CE RT IDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 14/ 11/2016 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ : 
12/ 02/ 2017 

-·~Munic -
NOME: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 ~... ~ . ~ ..... 

f:'ts (J J ~ 
CNPJ/C PF· 17.983.831/0001-23 

'·n: ~~~ LOGRADOURO: CREDO NÚMERO: 26 ~ 
... ~ ~Q 

.......... \ 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ESPERANC A CEP : 37447000 r--..... -
DI STRITO/ POVOADO: MUNICÍPIO: MINDURI UF: MG 

Ressalva do o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer 
dívida s de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser I 
apurad a s, é certificado que: 

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

2. No cas o d e utilizaçã o para lavratura de escritura pública ou registro de formal de 
partilha , d e carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, 
de se nte nça em ação de separação JUdicial, divórcio, ou de partilha d e bens na união 
e stá v e l e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá 
validad e s e acompanhada da Certidão de Pagamento I Desoneração do ITCD, prevista 
no a rtigo 39 do Decreto 43 .981/2005. 

Certidão válida para todos os 
tributários do sujeito passivo em 

estabelecimentos da empresa , alcansando débitos 
Fase Administrativa ou inscritos em Dív1da Ativa. 

I I DENTIFIC AÇÃO I NÚMERO DO PTA I 
DESCRIÇÃO I 

I I 
I 

A a ute ntic idade d esta c e rtidão deverá ser confirmada através de aplicativo 
d isponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: 
http:/ / www.fazenda.mg.gov.br =>Empresas=> Certificação da Autenticidade de 

Documentos. 

I 
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000182528099 I 
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Município de Minduri 
Crescimento e 
Todos por Minduri 

Administraç!o:101312016 

www.minduri.mg.gov.b r - municip io@mindur i .mg.gov.b r 

FORMULARIO DE PROPOSTA 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha , n° 99 - Bairro Vila Vassalo- Cidade de Minduri - MG 

"' -.~ n ic1;,J . 
''b •J/\. 

-~ ~' ~ F/s O.J~ ; 

~ 
e~s· 
, , O-~ Data e Hora: Abertura das Propostas as: 14:00 horas do dia 29.11.2016 ~ · 

Recursos Orçamentários: 2.03.01.12.361 .003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Licitação modalidade: CARTA CONVITE N°. 021/2016- PROCESSO LICITA TÓRIO No 028/2016 

Recebimento dos envelopes até as 13:45 horas, mediante a abertura das Propostas que será as 14:00 horas 

do dia 29/11/2016. • • '2 • . . 
A A'}. Empresa J 5 .!· À0:: .. ~ . ~ - ~ ~--~-~- --··~_:_r ··· .···- .• mscnta no CNPJ 

~~~ .. ~.~~~~l~i~· . "· .~id",~. ~2.~~.~·~~:~~~~ 
------ , telefone.$..9.9P..P.~JJ9}pela presente propõe o preço da Prestação de Serviços ( Objeto deste Edital ) e 
com todas condições de acordo com as exigências da respectiva carta convite: 

Especificação do Objeto 

Contratação de empresa especializada de Prestacilo de Servicos e de LocsçAo de Vefculos com Capacidade 
Mfnima para 9 Passageiros para a Linha Fazenda SHo Miguel e veiculo com Capacidade Mfnima para 15 
Passageiros para a Linha Fazenda do Serrote , com Motorista Capacitado e Habilitado para o TransporúJ 
de Alunos do Perfmetro da Zona Rural do Municfpio de Minduri - MG , tendo como percurso a Fazenda 
SHo Miguel e Fazenda Serrote ,sendo: Alunos do Ensino Fundamentabno exercfcio de 2016. o valor será 
pago a empresa vencedora . por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal envisdo para a 
Tesouraria desta municipalidade. emitido e aprovado pela Diretoria responsável da Escola Municipal 
Durvsl Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de EducsçAo do Municfpio de Minduri -MG. conforme 
anexo I e anexo II . que e parte integrante deste Convite. 

~ Quantidade: 20.000 Mil Kms Rodados Fazenda Serrote em Estrada de Terra em 2016 

O Valor Total Global da Proposta para o cumprimento e a execução do objeto de: 20.000 ( Vinte mil 
quilômetros rodados , será de R$................... ...... ( 
... .... , ..... ............... .......... ......... ................... ........................... ....... .. ) e o valor para 1 (um) km rodado em estrada 
de terra será de R$ ...... .......... . ( .. .............. .... ... ........... ............. ....... ... .. .. . ) e o prazo de Vigência será de 01 mês a 
partir da data da Assinatura do Contrato , Velculo Capacidade Mí11ima 15 Lugares. 

Quantidade: 9.000 Mil Kms Rodados Fazenda São Miguel em Estrada de Terra em 2016 

O Valor Total Global da Proposta para o cumprimento e a execução do objeto de: 9.000 b. Nove mil 
T' t d d ' d · R$ A A.c25Ú 0 ( QUI o me ros r o a os ~ sera . e . ..;l,;t . ... . . . ···t ... . 

. ~:;;::n:u:;-~ . ...L • . . .. . . ..~ ... ) e o valor para 1 ( um ) km rodado em estrada 
de terra será de R$ - -~~--~R ... .. (~~~~e o prazo de Vi "ncia será de 01 mês a 
partir da data da Assinatura do Contrato , Veiculo Capacidade Ml11ima 09 Lugares. 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326- 44 
CEP 37.447-QOO - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ : 17.954.041/0001-10 



1 - Validade da Proposta - O 1 mês - Conforme Edital 
2- Condições de pagamento- Conforme Consta na Minuta da Carta Contrato. 
3- Condições de Execução: Conforme Anexo I e li. 
4- Declaro neste momento estar ciente de todas as exigências e obrigações desta Carta Convite e seus anexos. 

" c29 J1 .. .... .. .. .. .. I ... ..... .... / .. .... .. . .. ... de 

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

I 

OBS: Esta proposta deverá ser datilografada ou digitada em papel timbrado da Empresa ou papel ofício branco, com carimbo CNPJ. 
Deverá ser rubricada todas as páginas da proposta. 
Carimbo da Firma Participante. 

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



Crescimento e 
Todos por Minduri 

Admlnislraçl!o:2013/2018 

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

Ata de Abertura das Propostas apresentadas a Carta Convite no 021/2016, instaurada de 23/11/2016, 
destinada a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade 
Mínima para 15 e 09 Passageiros com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro 
da Zona Rural do Município de Minduri- MG, tendo como percurso a Fazenda Serrote e FBZBnáa Slo Niouel,sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental. no exerclcio de 2016 , o valor será pago a empresa vencedora , por quilômetro rodado e 
de acordo com o Relatório mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade , emitido e aprovado pela 
Diretoria responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do 
Município de Minduri - MG. 

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), às (14:00) quatorze horas, na 
Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG, sita a Rua Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo, na 
cidade de Mindmi, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito Municipal de 
Minduri/MG de confonnidade com a Portaria n° 602/2016 de 04 de janeiro de 2.016, sob a presidência da Sr. José Edson 

...qotelho e dos membros o Sr. Tiago de Oliveira dos Reis e a Sta. Janne de Oliveira Silva , para a devida abertura, 
.dbilitação, julgamento e classificação da melhor proposta para Contratação de empresa Especializada e Capacitada 

na Prestado de Serviços e de Locação de Veículos para o Transporte dos Alunos do Ensino Fundamental da Zona 
Rural do Município de Minduri- MG , no exercício de 2016, constantes da Carta Convite n° 021/2016, instaurada de 
23 de novembro de 2016. Foram convidadas todas as empresas interessadas no ramo pertinente através de publicação do 
edital no Mural desta Municipalidade e também foi publicado em Jornal regional de grande circulação , no dia local e hora 
marcada para a abertura dos envelopes a Comissão de Licitação de Minduri/MG verificou constar que retirou o Edital 
apenas a seguinte empresa : t• Sidney de Assis Pereira ME , sita a Rua Cedro , n° 26 , Bairro Esperança , da 
cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 17.983.831/0001-23 e não houve interesse de mais nenhuma 
empresa em participar deste certame.Todas foram devidamente convidadas na forma do que dispõe a legislação 
vigente , salientando neste momento a Comissão de Licitação de Minduri/MG que este procedimento Licitatório já e 
REPETIÇÃO DO CERTAME. Dando continuidade aos trabalhos presididos pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação de Minduri - MG e seus membros passou para a abertura do envelope de Documentação para a devida 
averiguação, constatando - se assim a regularidade da única empresa presente , não houve nenhum recurso quanto a esta 
fase , em seguida a Comissão de Licitação deu continuidade aos trabalhos passando a abertura do envelope referente a 
proposta da única empresa acima citada , que após verificada e apurada , chegou-se ao seguinte valor proposto pela 
empresa para a prestação dos Serviços de Transporte Escolar na Linha do percurso da Fazenda Slo Jligue/ , ficando assim a 
mesma classificada como vencedora do certame pelo menor preço apresentado por Km rodado em estrada de terra , 
-~onforme segue: A empresa Sidney de Assis Pereira - ME , apresentou o valor da sua Prestação dos Serviços (Mão de 

Obra especializada) e Locação de Veículos a hnportância para 01 Km rodado em estrada de terra , o valor de R$ 1,25 ( 
Hum real e vinte e cinco centavos ) para o percurso - Linha da Fazenda São Miguel.Na oportunidade a Comissão de 
Licitação de Minduri/MG vem salientar que na linha do percurso da Fazenda Serrote não houve nenhuma proposta para 
esta Prestação de Serviços de Transporte de Alunos.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 e ·citação e e presa presa ente. 

Presidente da CPL de Minduri- MG 

de Assis Pereira - ME 
Empresa Presente 

~o.~ Ti~ Oliveira dos Reis 
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 



Município de Minduri 
Crescimento e 
Todos por Minduri 

Administraçao:2013/2016 

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

TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Carta Convite no 02112016 
Processo Licitatório no 028/2016 

Em 23 de novembro de 2.016, esta Comissão Permanente de Licitação enviou o Edital desta 
Carta Convite para publicação com afixação no Mural desta Municipalidade e também para a publicação em 
Jornal Regional de 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 
retirou o Edital somente a seguinte empresa: 

a- Sidney de Assis Pereira- ME Minduri/MG 

,......J>ara que as mesmas oferecessem propostas para: Contratação de empresa especializada de Prestação de 
Serviços e de Locacão de Veículos com Capacidade Mínima para 9 Passageiros para a Linha 
Fazenda São Miguel e veículo com Capacidade Mínima para 15 Passageiros para a Linha 
Fazenda do Serrote , com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do 
Perímetro da Zona Rural do Município de Minduri - MG , tendo como percurso a Fazenda São 
Miguel e Fazenda Serrote ,sendo: Alunos do Ensino Fundamental no exercício de 2016, o valor 
será pago a empresa vencedora , por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal 
enviado para a Tesouraria desta municipalidade , emitido e aprovado pela Diretoria responsável 
da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do 
Município de Minduri -MG. conforme anexo I e anexo li . que e parte integrante deste Convite. 

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

Encerrado o prazo do certame, esta Comissão de Licitação verificou constar que apresentou 
proposta vencedora do certame a seguinte empresa com o respectivo preço por Km rodado em estradas de terra 
para a prestação dos serviços do objeto deste edital conforme segue valor da proposta apresentada abaixo: 

a) Linha Fazenda São Miguel Por Km Rodado R$ - 1,25 Sidney de Assis Pereira - ME 

Após a análise da proposta , esta Comissão verificou constar que a empresa acima mencionada 
, apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas no respectivo edital , ficando a mesma 
classificada como vencedora do certame conforme valor apurado para a prestação de serviço no período de 01 ( 
um) mês no exercício de 2016. 

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

Jo o Botelho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 33 19 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447.000- Minduri- Estado de · mas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 



' Município de Minduri 
CrescimentoeT..,.,n,.n• .. noru,.. www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri .mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Admlnislraçllo:2013/2016 

ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, fica ADJUDICADO a empresa 
proponente Sidney de Assis Pereira ME , sita a Rua Cedro , n° 26 , Bairro Esperança , da cidade de 
Minduri/MG , inscrita no CNPJ no 17.983.83 1/0001-23 , ao objeto da Carta Convite n°. 021/2016, relativo a 
Contratação de empresa especializl.lda de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 

r--Capacidade Mínima para 9 Passageiros para a Linha Fazenda. São Miguel . com Motorista 
Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município 
de Mi.nduri • MG, tendo como percurso a ~azenda São Miguel .sendo: Alunos do Ensino 
Fundamental. no exercício de 2016 , o valor será pago a empresa vencedora . por quilômetro 
rodado e de acordo com o Rela.tório mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade. 
emitido e aprovado pela Diretoria responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado. e em 
atendimento ao Setor de Educação do Município de Mi.nduri · MG. conforme anexo I e anexo ll , 
que e parte integrante deste Convite, vencedora do Processo Licitatório n° 028/2016, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Minduri, para todos os fins de direito. 

Município de Minduri - M , 01 de dezembro de 2016. 

Jo é Edson Botelho 
Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri- MG 

\ 

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



Município de Minduri 
Crescimentoe ta www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Administraçlo:2013/2016 

PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório na Modalidade Carta Convi te n° 021/2016 cujo objeto trata da 
Contratacão de empresa especiJllizada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade .Mínima para 9 Passageiros para a Linha Fazenda São Miguel e veículo com 
Capacidade .Mínima para 15 Passageiros para a Linha Fazenda do Serrote , com Motorista 
Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município 
de Minduri -MG, sendo: Alunos do Ensino Fundamental. no exercício de 2016, o valor será pago 
a empresa vencedora , por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório .mensal enviado para a 
Tesouraria desta .municipalidade , emitido e aprovado pela Diretoria responsável da Escola 
Vfunicipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de 

Minduri - MG. conforme anexo I e anexo li , que e parte integrante deste Convite. Processo 
Licitatório n° 028/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri, teve como proponente a seguinte 
empresa: 

a - Sidney de Assis Pereira - ME Minduri/MG 

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

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

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

À consideração de V. Exa. 

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

t~- · -~ l:L~~ \~J . 
Dr. ~o Ematn~ben 

OAB/MG 105.711 
Assessor Jurídico do Município 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 



• Município d_~ _Mi_nd_uri 
www.minduri .mg.gov.br - muntclplo@mmdurs.mg.gov.br Crescimento e 

Todos por Minduri 
Administraçlo:2013/2016 

HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o Procedimento de Licitação no 028/2016 na 

Modalidade Carta Convite no 021/2016, para que a adjudicação e parecer jurídico nele 

procedida, produza seus jurídicos e legais efeitos. 
,........,_ 

pertinentes. 

Ciência aos interessados , observadas as prescrições legais 

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

osé Ronaldo da Silva 
eito Municipal de Minduri - MG 

José Ronaldo do Silvo 
Prefeito MunJ( 1 .• v ' 

-:PF: 413.912.n' · .1 
10: M-2.286~':Jv 

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 
Todos por Mlnduri 

Admlnistraçao:201312016 

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

Carta Contrato n° 050/2016 de Prestação de Serviços e Locação de Veículo com Capacidade 
Mínima para 09 Passageiz·os I com Motorista Habilitado para o Transporte de Alunos da Zona 
Rural na Linha da Fazenda São Miguel I alunos do Ensino Fundamental do Município de 
Minduri- MGem 2016. 

O MUNICÍPIO DE MINDURI. Estado de Minas Gerais. entidade de direito público interno. com 
sede à Rua Penha, n°. 99, Bairro Vila Vassalo. inscrita no CNPJ sob n°. 17.954.041/0001 - 10. neste 
ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva, daqui por diante 
denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: Sidney de Assis Pereira- ME, CNPJ n° 17.983 .831/0001-23. situada a Avenida 
Rua do Cedro ,n° 26, Bairro Esperança, na cidade de Minduri- MG .Representada pelo Sr. 

Âidney de Assis Pereira .nacionalidade brasileiro, Profissão comerciante, portador da RG/MG 
.) M10342204 - SSP/MG e CPF 036.261.396-62, residente e domiciliado a Avenida Joel 

Gonçalves Vallim ,n° 1 040 , Bairro Damasco , na cidade de Varginha - MG • Sócio/Majoritário, 
o transporte será feito com o Veículo PAS Microônibus , Mod VW Kombi , Placa DPE- 4012 , Ano 
Fabricação 2007/2007, Carteira de Habilitação do motorista n° 00072855213 e nome Motorista: Donizete de 
Assis Pereira , daqui por diante denominada CONTRATADA, e têm entre si justo e acertado, conforme 
cláusulas abaixo : 

OBJETO: 
Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locacão de Veiculas com 
Capacidade Mfnima para 9 Passageiros para a Linha Fazenda São Miguel , com Motorista 
Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perfmetro da. Zona Rural do Municfpio 
de Mi.nduri · MG, tendo como percurso a Fazenda São Miguel .sendo: Alunos do Ensino 
Fundamental, no exercfcio de 2016 , o valor será pago a empresa vencedora , por quilômetro 
rodado e de acordo com o Relat6rio mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade, 
emitido e aprovado pela Diretoria responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em 

r---,~ndimento ao Setor de Educação do Municfpio de Mi.nduri · MG, conforme anexo I e anexo li , 
gue e parte integrante deste Convite.compreendendo : 

CU USULA PRIMEIRA -DOS SERVIÇOS: 

l-DOS SERVIÇOS: 

1- Turno da Manhã- Do Percurso (de acordo com cada linha): Saída do Veículo da Empres 
Contratada: 

a- Da Sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri - MO , estando até as 6:00 
horas da manhã no Ponto Final de cada percurso ( Conforme Relatório fornecido pela Diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado ) trazendo os alunos ao Município até as 07:00 hs e refazer o mesmo 
percurso I trajeto de origem , retomando com os alunos á Zona Rural até as 11 :30 horas da manhã ( Após o 
término diário das Aulas ). 

' • / / / ~ José Ronaldo da Silvo 
I) : t.. ~ fj ~ ~ / r?o ~ {_/' Prefeito Mun1cipal 
~v/ {v CPF:413.912.9:-!.6-34 

· M-2.286190 
, 99 - 1la V saio - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1 J~4 

CEP 37.447-000 - · uri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Crescimento e Transpa 
Todos por Minduri 

Administ raçAo:2013/2016 

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

2-

a - Da Sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri - MG, estando até as 12:00 
horas no Ponto Final de cada percurso ( Conforme Relatório fornecido pela Diretoria da Escola Municipal 
Durval Souza Furtado) trazendo os alunos ao Município até as 12:30 hs e refazer o mesmo percurso I trajeto 
de origem , retornando com os alunos a Zona Rural até as 17:30 horas (Após o término diário das Aulas). 

ClAUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A CONTRATADA executará os serviços. em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores, e conforme segue: 

- Manter durante toda a execução deste instrwnento em compatibilidade com as obrigações 
assumidas. todas ao condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

b - Recolher os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. resultantes da execução do 
presente instrumento. 

c - Garantir a administração pública o pagamento dos encargos previstos na alinea anterior. não 
acarretando a mesma, nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 

d - Respeitar e cumprir a Lei n° 9.503 de 12 de setembro de 1997. que institui o novo Código de 
Trânsito Brasileiro. durante toda a execução deste instrumento. 

e - A CONTRATADA é responsável pelo perfeito e total estado de conservação do veículo , estar 
com todos os equipamentos de segurança em dia e as normas exigidas por lei . limpeza do veículo ou 
dos veículos utilizados na prestação dos serviços ora contratado. notadamente em sua parte mecânica. 
~mo é também sua a responsabilidade civil e criminal decorrente de acidentes que possam ocorrer. 

f - A CONTRATADA se compromete a colocar somente motoristas habilitados para o referido 
transporte. acarretando rescisão automática do presente instrumento. pelo não cumprimento desta 
Cláusula. 

CLAUSULA TERCEIRA- CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE 

I - Pelos serviços prestados de transporte escolar dos alunos . a CONTRATADA receberá o valor 
correspondente a R$ 1,25 ( Hum real e vinte e cinco centavos ), por cada 1 Km rodado realizado para o 
Transporte de Alunos da Zona Rural do Município de Minduri - MG durante o exercício de 2016, em 
estrada de terra . vencíveis a todo dia 20 (vinte) imediatamente após o término do mês de referência. 
sendo o pagamento reajustado no mesmo índice de aumento dos combustíveis. autorizado pelo 
Governo Federal. 

11 - Os serviços contratados serão executados durante o exercício de 2016. de acordo com as viagens 
realizadas e autorização da Secretaria Municipal de Educação do Município de Minduri - MG a partir 
da assinatura deste contrato. 

Rua Pen~a. 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444josé Ronaldo d~ ) i iVC.. 

~
7.4it7 o - Minduri-Est~do de ina~ Gerais - SN~.9~0J1/0001'-10 Prefeito Muntctpal ?/ ~ (/(A : PF: 41:\.912.9'16-34 

ID: t';-2.281)190 



Município de Minduri 
Crescimento e 
Todos por Minduri 

Adminislraç3o:201312016 

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

111 - A Contratada prestará os serviços objeto deste ajuste sem a existência de qualquer vínculo 
empregatício ou subordinação a horário de trabalho ou a chefias hierárquicas dos quadros da Prefeitura 
Municipal de Minduri - MG. 

IV - A Contratada executará os serviços, objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na 
modalidade Carta Convite n° 021/2016, instaurada pela CONTRATANTE em 23.11.2016, através do 
Processo Licitatório n° 028/2016, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
passa a fazer parte integrante deste Instrumento Público. podendo o presente Contrato ser prorrogado através de 
termo aditivo, desde que as partes anuam. 

CLAUSULA QUARTA- DO PREÇO E PAGAMEN TO 

r 

.. -Pelos serviços prestados total global de 9.000 km rodados a CONTRATADA receberá o valor total global 
correspondente a R$ 11.250,00 ( Onze mil e duzentos e cinguenta reais ) sendo : R$ 1,25 ( Hum real e 
vinte e cinco centavos ) por Krn rodado , constante no Relatório Mensal e quantitativos enviados e aprovado 
pela Diretoria da Escola Municipal Durval Souza Furtado de Minduri - MO , venciveis a todo dia 20 C vinte ) 
imediatamente após o término do mês de referência com a apresentação da nota fiscal, na tesouraria desta 
Prefeitura Municipal. 

n - Os serviços contratados serão executados , respeitando-se integralmente o Processo Licitatório 028/2016. 

CLÁUSULA QUINTA -DA VIGÊNCIA 

I- O prazo de vigência do presente contrato é 01 mês a partir da assinatura deste contrato e com término em 31 
. .de dezembro de 2016. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do orçamento 
vigente de 2016, a saber: 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039. 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Mun1cipal 
:PF: 41:\.'.112.9"'!6-34 

10: M-2.286190 
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CLÁUSULA OITAVA -DAS RESPONSABILIDADES 

a- A CONTRATADA executará os serviços aludidos na Cláusula Segunda, na sede da CONTRATANTE. 

b - Para execução dos serviços do presente contrato, manterá a CONTRATADA, as suas próprias expensas, 
urna equipe gabaritada. 

c - O perfeito cumprimento do serviço contratado, com estrita observância do disposto pela CONTRATANTE. 

d -A Contratada deverá manter durante toda a execução do presente Instrumento, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e na Licitação. 

e - Todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que incidirem sobre o presente 
Instrumento ou atividades que constituem seu objeto. deverão ser pagos regulrumente pela CONTRATADA por sua 
conta exclusiva, não transferindo a CONTRATANTE. em hipótese alguma, os encargos estabelecidos neste item. 

CLÁUSULA NONA -DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou pru·cial das cláusulas desta Carta contrato, das obrigações assumidas e da Lei 8.666/93 com 
suas alterações posteriores. cru·acterizará a inadimplência da CONTRATADA. sujeitando-se às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa no valor de 3% (três por cento) sobre o valor do objeto caso não seja executado em tempo proposto; 

, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pública Municipal. conforme disposto no 
inciso III. at1. 87 da Lei 8.666/93; 

d) declaracão de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Municipal enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até gue seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato com~Ião à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente de 2016. a saber: 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 
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IH - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MO , como o único competente para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste. 

IV - A presente carta-contrato foi elaborada em consonância com o disposto na Carta-Convite n°. 
021/2016 instaurada de 23 de Novembro de 2.016, a qual é parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição, aplicando-lhe. no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666/93 de 21/06/1993, com as suas 
alterações posteriores. 

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

Município de Minduri - MO, O 1 de Dezembro de 20 16 

TESTEMUNHAS: 

::~. 

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

Extrato de Publicação de Edital n2 028/2016 
Tipo Menor Preço por Km Rodado 

Referência: Carta Convite n2 021/2016 
Processo Licitatório n2 028/2016 

100 
103 
103 
103 
100 

0,00 
o.oo 

A Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica do Municfpio de Minduri - MG, no uso de suas 
atribuições legais, torna-se publico de que pelo presente instrumento, fará realizar a licitação 
na modalidade Carta Convite e ficam convocados e convidados todos os interessados no ramo 
pertinente em participar deste certame de preços para : Contratação de empresa especializada 
de Prestação de Serviços e de Locação de Veiculas com Capacidade Mínima para 9 Passageiros 
para a Linha Fazenda São Miguel e veículo com Capacidade Mínima para 15 Passageiros para a 
Linha Fazenda do Serrote , com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos 
do Perímetro da Zona Rural do Municfpio de Minduri - MG , tendo como percurso a Fazenda São 
Miguel e Fazenda Serrote ,sendo : Alunos do Ensino Fundamental, no exercfcio de 2016, o valor 
será pago a empresa vencedora , por quilômetro ro~ado e de acordo com o Relatório mensal 
enviado para a Tesouraria desta municipalidade , emitido e aprovado pela Diretoria responsável 
da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município 
de Minduri - MG, conforme anexo I e anexo 11, que e parte integrante deste Convite. 

O Convite será encerrado às 13:45 horas do dia 29/11/2016, mediante o recebimento e 
abertura dos envelopes das propostas e documentação que será realizada as 14:00 horas , os 
envelopes serão recebidos dos licitantes interessados pela Comissão Permanente de Licitação e 
Assessoria Jurídica do Município de Minduri - MG , na sede da Prefeitura Municipal de Minduri 
- MG , localizada à Rua Penha, n2. 99 - Bairro Vila Vassalo - CEP. 37.447- 000, nesta cidade de 
Minduri - MG. 

E\•: .1tuais 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, maiores informações sobre este Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto a Comissão de Licitação no horário de 07:00 as 17:00 horas , de 
segunda a sexta feira, através do Tel : 035 3326 1219. 

Município de Minduri - MG, 23 de Novembro de 2.016. 
José Edson Botelho - Presidente da Comissão Perm. de Licitação de Minduri - MG 
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