
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 relativa ao Processo de Licitação de n2 003/2017, na 
modalidade Tomada de Preço n2 001/2017, que o governo municipal de Minduri - MG, pretende 

~ 

• :nstaurar, cujo objeto é para a A Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

;
~ 

Temporários e com Locação de Veículos para o Transporte de Alunos do Ensino Fundamental da Zona 
Rural do Município de Minduri - MG no Exercício de 2017, tem como finalidade de oferecer a todos os 
Alunos do nosso Município o acesso até a Escola Municipal e para atendimento da Secretaria Municipal de 
Educação de Minduri/MG ,tudo de conformidade com a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e 
conforme a Prestação de Serviços detalhados e especificados em Planilhas que é parte integrante deste 
certame de Tomada de Preços e correrão através da Dotação Orçamentária vigente do exercício de 2017 
constantes neste edital de Licitação , está em condições de ser aprovado. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri/MG acompanhou a Minuta deste edital a ser examinada do 
respectivo Processo Licitatório 003/2017. 

Lido e examinado os autos passou a opinar. 

FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso I, alínea "b" do artigo 23 
da Lei 8.666/93, isto é, definem como modalidade para a Licitação a TOMADA DE PREÇOS. 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 rTEM , por cada 1 Km 
Rodado em estrada de terra adotado 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 Tomada de Preços, 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 , a ORDEM DE COMPRA e a ORDEM 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 Processo 
Ucltatório n!! 003/2017 e Tomada de Preços n!! 001/2017, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a 
minha chancela deste serviço em todas as páginas do documento examinado. 

,.....-..._ Lembramos que, conforme previsto no inciso 111 do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo mínimo de 
15 (quinze) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das propostas deverá ser 

respeitado, considerando-se a modalidade e o tipo de licitação adotados. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 2º por se 
tratar de Licitação na Modalidade Tomada de Preços. 

Este é o meu parecer. 

Minduri~Sw:~:. 
Adv. D;R()dgo Ematné Gbef) 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB MG 105711 

/ 

' 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

fflFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 

Prezados Senhores, 

1. Esta empresa fica convocada a participar da presente Tomada de Preços 001/2017 , 
devendo, para tanto, proceder da seguinte forma: 

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

b) Devolver o fonnulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 14:00 
~ras do dia 30 de Janeiro de 2.017, em envelope indevassável e lacrado, subscrito com o nome da 
. vmpresa e mais os seguintes dizeres: 11 Tomada de Preços n°. 00112.017 e Processo Licitatório no 

003/2017, abertura dos envelopes acontecerá as 14:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de 
Minduri - MG". 

2. Cópia deste Edital está sendo publicado com afixação no local de costume desta 
Municipalidade ( Mural da Prefeitura de Minduri/MG ) e foi publicado também em Jornal Regional de 
grande circulação a fim de que qualquer interessado, cadastrado na correspondente especialidade, manifeste 
seu interesse com a antecedência mínima de 72 ( setenta e duas ) horas do encerramento da apresentação das 
propostas, conforme artigo 22, § 2°, da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

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

4. Para efeito de julgamento e Classificação das propostas de preços apresentadas pelas 
,........_ 1presas será considerada vencedora a licitante que , bem como obedecidas todas a exigências deste edital e 
oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM OFERECIDO POR CADA 1 KM RODADO EM ESTRADA DE 
TERRA , nos termos do disposto na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e Decreto Municipal D0 

1505/2017. 

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

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

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 

!;~O horas do dia 30/01/2.017, tendo como local a Sala de Reuniõepeitur~~~Minduri . 
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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 termos constantes 
neste Edital, estando sujeito às sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou 
transgressões das normas legais. 

9. Estando no caso o objeto da licitação baseado em projetos básicos , memoriais descritivos, 
prestação de serviços , os mesmos serão fornecidos aos interessados e farão parte integrante do edital de convocação. 

10. O licitante participante e vencedor deste edital deve estar ciente de que todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato de prestação de servicos 
correrão por conta e risco da empresa contratada. 

11 . Os bens/prestação de serviços adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e risco do 
fornecedor, no almoxarifado da Prefeinua, localizado na Rua Penha, n°. 93, nesta cidade, ocasião em que serão 
conferidos , no caso de prestação de serviços o mesmo obedecerá a sua execução nos locais constantes neste Edital de 

A icitação.Quaisquer divergências entre os bens entregues/serviços e as especificações deste edital , no que tange 
,c.~.alidade, quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos ou rescisão de contrato independente de qualquer 

pagamento a titulo de indenização, ainda que detectado o vício após o recebimento , sem prejuízo das sanções a que se 
refere o artigo 87 da 8.666/93. 

12. Os recebimentos/prestação dos serviços provisório e definitivo obedecerão à forma disposta na 
Lei 8.666/93. 

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

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

15. Os pagamentos pelos servicos executados seráo de conformidade com o que consta neste 
edital de licitacáo de Tomada de Precos. 

16. A documentação previdenciária a ser exigida quando do pagamento pela Prefeitura refere-se à 
...<UU"esentação de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de que trata§ 4°. do artigo 31 da Lei 8.212/91, 

,na redação da Lei n°. 9.032/95. 

17. Os pagamentos efetuados em excedirnento na respectiva ordem cronológica de suas 
exigibilidades serão atualizados pela IGP-M ou outro índice que venha a substitui-lo por força de determinação 
Governamental. 

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

19. Integra esta Tomada de Preços , independentemente de transcrição, Anexos e formulário 
padronizado de proposta . 

Município de Minduri- MG, em 05 de Janeiro de 2.017. 

Amarildo Silva Guimarães 
Presidente Com. Peno. de Licitação de Minduri- MG 
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Edital D 0 003/2017 
Processo Licitatório no 003/2017 

Tomada de Preços no 001/2017 
Data de Abertura 30/01/2017 
Horário da abertura dos Envelopes 14:00 Horas 

O Município de Minduri, Estado de Minas Gerais, doravante denominada ÓRGÃO 
LICITANTE, juntamente com a Comissão de Licitação torna público para conhecimento de todos os interessados no 
ramo pertinente,que fará realizar a Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por 
Item oferecido por cada 1 Km rodado em estrada de terra, nos tennos do disposto na Lei Federal de n° 8.666/93 
e suas alterações posteriores , Decreto Municipal n° 1505/2017 ( Valor por km ) e Portaria n° 656/2017 de 
nomeação da Comissão de Licitação de Minduri/MG e Condições de Pagamento. 
~ 

O recebimento e a abertura dos Envelopes contendo a Documentação de Habilitação e as 
Propostas será realizada em Sessão Pública na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri I MG , sito a Rua 
Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo- Cep. 37.447-000- Minduri- MG. 
DATA: 30/01/2017 às 14:00 horas 

1 -CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

l.lEste Procedimento Licitatório visa a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de 
Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, 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 l Veículo com capacidade 
mínima de 09 passaaeiros J : Fazenda Boa Vista l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ; Fazenda 
Arauc6ria l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda sao Miguel l Veículo com capacidade 
mínima de 09 passageiros J e Fazenda da Serra l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J sendo: 
A os do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
Educação do Município de Minduri - MG. 

2- CLÁUSULA SEGUNDA- CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta Licitação, todas as Empresas do ramo pertinente e que estejam devidamente 
cadastradas na Prefeitura Municipal de Minduri-MG, ou seja, que apresentarem todos os documentos exigidos 
e satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, podendo ainda a Comissão Permanente de Licitação 
aplicar no todo ou em parte os preceitos do parágrafo 1° do art. 32 da Lei em tela. 

2.2 Não poderão participar desta Licitação: 

2.2.1 As Pessoas Físicas e Jurídicas de que trata o Artigo 9°, da Lei Federa~o 8.666/93 e alterações 

introduzidas pela Lei Federal n' 8.883/94. . 
1 

-~~· 
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Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. 

2.2.3 Empresa em estado de falência e concordata 

2.2.4 Consórcios 

3- CLÁUSULA TERCEIRA- ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL 

3.1 Os Licitantes poderão obter esclarecimentos gerais sobre este Edital através do Fone (35) 3326 1219, no 
horário das 12:00 às 18:00 horas, de 2° às 68 feira ou no seguinte endereço: Rua Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo 
Cep. 37.447-000- Minduri I MG. 

3.2 O Licitante que tiver dúvida sobre os aspectos técnicos ou sobre os procedimentos adotados na presente 
r---- ·1ação deverá formalizar sua questão por escrito e enviá-la ao endereço constante do item 3.1. Serão respondidas, 
também por escrito, as questões recebidas pela Comissão Municipal de Licitação, até 1 O( dez) dias, antes da data 
fixada no preâmbulo, e cópia das respostas,será enviada a todos os adquirentes do Edital. 

4- CLÁUSULA QUARTA- APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPOSTA COMERCIAL 

E DA 

4.1 Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados em 01 (urna) via, em volume 
com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas, rasuras ou subscritos, devendo constar das 
respectivas páginas finais um termo de encerramento do volume. Caso haja qualquer emenda, rasura ou subscrito, 
este fato deve ser declarado e assinado pelo representante legal do licitante. 

O Órgão Licitante não será responsável pela integridade dos Documentos de Habilitação e da Proposta que não 
atendam o disposto nesta cláusula. 

~ Os volumes de Documentos e de Proposta Comercial deverão estar em invólucro fechado, identificados da 
s-.,6 úinte forma: 

a) ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO 
b) ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL 

4.3 Nos envelopes e no invólucro fechado deverão constar inscritos os seguintes dizeres: 

a) À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI I MG. 
Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Minduri I MG 
TOMADA DE PREÇOS N° 00112017 
PROCESSO LICITATÓRIO 00312017 
DATA E HORA DA ABERTURA 
Abertura as 14:00horas do dia 30101/2017 
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b) NOME, ENDEREÇO, TELEFONE, MAIL E FAX DO LICITANTE. 

4.4 Serão admitidas as Propostas encaminhadas por Via Postal e entregues ao Órgão Licitante, no prazo 
mencionado no preâmbulo. O Orgão Licitante não será responsável pelo extravio ou abertura de Envelopes com 
Documentos de Habilitação e Propostas. 

5- CLÁUSULA QUINTA- ENVELOPE 1 -DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1 Para a habilitação é necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Comprovação da Habilitação Jurídica e b) Comprovação 
~gularidade Fiscal: 

1) Prova de regularidade de tributos e contribuições federais emitida pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Quanto à Dívida da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

2) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

3) Certidão Negativa de Débito- CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS; 

4) Registro da Junta Comercial 

5) Certidão de Débitos Trabalhista 

6) Carteira de Habilitação do Profissional (Motorista), Categoria D, documento do veiculo que poderá estar 
em nome da empresa proponente ou em nome de pessoa física desde que ela seja sócio da empresa proponente 
e comprovante do curso de direção defensiva , curso de Transporte coletivo e curso de primeiros socorros 
f ' ~izado pelo motorista exigido para o transporte de alunos. 

7) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas posteriores alterações em vigor devidamente 
registrados 

8) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ 

9 ) Prova de regularidade para com o Município ( Certidão Negativa de Débitos Municipais ) do local da sede 
da Licitante. 

10 ) Laudo de vistoria , emitido pelo DETRAN , comprovando estar o veículo nas condições exigidas em lei 

\ 
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b) Documentação Complementar: 

5.2 No caso de o licitante não ossuir CRC, o mesmo será ex edido or esta Prefeitura mediante apresentação 
de toda a documentação necessária e deverá apresentar, junto à Comissão de Licitação, no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital, até três dias úteis antes da data ali fixada para abertura das 
propostas, a documentação relacionada no Anexo I deste Edital. 

5.3 Os documentos mencionados na cláusulas 5.1 e 5.2 poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticada pela Comissão de Licitação mediante a 
apresentação das originais , ou publicação em órgão da imprensa oficial e deverão estar todos dentro do prazo 
de validade. 

6- CLÁUSULA SEXTA- ENVELOPE 2: PROPOSTA COMERCIAL 

6 . .l A proposta comercial deverá conter os seguintes dados: 

a) A licitante deverá sem cometer rasuras ou emendas, preencher, datar, carimbar e assinar a carta-proposta, 
utilizando-se dos próprios impressos de suas empresas. 

b) A empresa deverá apresentar uma planilha com os preços unitários, sendo o valor por 1(um) Km rodado e preço 
total da quantidade de Km licitados para todo a exercício de 2017 e para cada percurso da respectiva Linha Rural, 
devidamente assinada e datada pela empresa proponente; 

c) A proposta comercial contendo 01 (uma) via, deverá ser encerrada em um único envelope devidamente lacrado e 
rubricado pelo representante legal da empresa concorrente, contendo número e denominação de licitação, razão social 
do proponente e seu endereço; 

d) As propostas com preços unitários e globais com valores acima dos preços praticados no mercado serão 
considerados superfaturados ou inexeqüíveis (inciso V, artigo 40 da Lei Federal n° 8.883/94, podendo ser 
d~lassificadas conforme o caso; 

e) Os preços apresentados somente sofrerão reajustes desde que o fornecedor comprove inequivocadarnente que os 
produtos sofreram alteração, e, neste caso à administração deverá aplicar o disposto da alínea "d" do Artigo 65 do 
mesmo diploma. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1 No local e hora indicados no preâmbulo, a Comissão de Licitação receberá e abrirá os invólucros contendo os 
envelopes com documentos e propostas, desde que a abertura das propostas não interfira no resultado do certame. 

7.2 Cada Licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da Empresa, 
devidamente credenciado por Instrumento Público ou Particular de Procuração, com firma reconhecida. 

Em sendo sócio da Empresa, deverá comprová-lo apresentando cópia do Contrato Social e Documento de Identidade. 
Nenhuma Pessoa Física, ainda que regulannente credenciada, poderá representar w e ~q 
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7.3 A ausência do representante legal ou não apresentação do documento que o credenc1a, na 
desclassificação do Licitante, mas fará com que este fique sujeito às decisões tomadas pela Comissão de Licitação no 
decorrer dos trabalhos. 

8 - CLÁUSULA OITAVA - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS 

8.1 No julgamento dos documentos e propostas comerciais serão observados os seguintes passos: 

a) Abertura dos Envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, e sua apreciação. 

b) Devolução dos Envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas Propostas Comerciais, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

c 'I bertura dos Envelopes contendo as Propostas Comerciais dos Licitantes habilitados, desde que transcorrido o 
pr<:t.lo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos. 

d) Verificação de conformidade de cada Proposta com os requisitos do Edital e com os preços correntes no mercado, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

e) Avaliação e classificação das Propostas Comerciais de acordo com o critério estabelecido na Cláusula 9". 

8.2 Quando todos os Licitantes forem considerados inabilitados, o Órgão Licitante poderá fixar-lhes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova Documentação de Habilitação. 

8.3 Se houver discrepância entre preço unitário e o preço global, o preço unitário prevalecerá e o preço total será 
corrigido. 

8.4 Se houver discrepância entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá a importância 
exnressa por extenso. 

8.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem o disposto na Cláusula 63
. 

b) Tiverem seus erros corrigidos na forma das cláusulas 8.3 e 8.4, e seus proponentes recusarem-se a aceitar a 
correção. 

c) apresentarem preço manifestante inexeqüíveis, assim considerado aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com execução do objeto do Contrato. 

8.6 A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessanos à correta 
avaliação da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à comprovação das informações 
fornecidas. Os esclarecimentos serão solicitados e prestados por escrito, e nenh omplementação ou modificação 
do conteúdo da proposta ou dos preços cotados. \Q.r

0 

-~· w 
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9- CLÁUSULA NONA- CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1 Será considerada mais vantajosa para a Administração a proposta apresentada pela empresa 
participante do tipo Menor Preço por Item oferecido por cada 1 ( um ) KM rodado em estrada de terra , 
qualidade e cumprimento de todas as exigências deste Edital, conforme dispõe o inciso I, parágrafo 1°. do artigo 45, 
da Lei 8.666/93, com as mudanças introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94 e também de acordo com as 
especificações deste edital de licitação e com o que reza o DECRETO MUNICIPAL n° 1505/2017. 

10- CLÁUSULA DÉCIMA- ADJUDICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

10.1 A autoridade competente homologará o resultado da presente licitação e promoverá a adjudicação ao licitante 
ver- "'dor, sem prejuízo do disposto nos artigos 43, parágrafos 5° e 49 da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações 
po~ • ..;nores. 

10.2 O Órgão Licitante publicará o resultado deste procedimento afixando em locais de grande circulação no 
município, ou no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 

11 -CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CONTRA TO DE FORNECIMENTO 

11.1 Será contratado entre o ÓRGÃO LICITANTE e o licitante vencedor, nos moldes da minuta constante do 
Anexo III. 

11.2 O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
notificação do ÓRGÃO LICITANTE, sob pena de convocação, para assinatura do contrato o licitante que seguir a 
ordem classificatória. 

11.3 O prazo de que trata a Cláusula 11 .2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte~urante o seu transcurso desde que ocorra motivo, justificado aceito pelo ÓRGÃO LICITANTE. 

11.4 Poderão ser efetuados, a critério do ÓRGÃO LICITANTE, acréscimos ou supressões na aquisição dos bens, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se as disposições contratuais. 

12- CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

12.1 A CONTARTADA executará os serviços em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores e 
conforme a seguir: 

a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 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 previsto na alínea ante1 ior , n-o acarretando a mesma 
nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. . \do " íf~fW 
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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 utilizado na prestação dos serviços ora 
contratados , notadamente em parte mecânica , como é também sua 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. 

13- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado até o 20° (Vigésimo) dia útil do mês subsequente, contados da data de 
apresentação da fatura correspondente, devidamente acompanhado da requisição, emitida pelo ÓRGÃO 
I "'"'lTANTE. 

13.2 Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município de Minduri e nas condições estabelecidas na 
minuta de contrato. 

14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- RECURSOS FINANCEIROS 

Os Recursos para a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha licitada, 
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 l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J; 
Fazenda Boa Vista l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda Arauc6rla l Veículo com 
capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda São Miguel l Veiculo com capacidade mínima de 09 passaaeiros 
J e Fazenda da Serra l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J sendo: Alunos do Ensino Fundamental, 
no exercício de 2017, 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 ou Secretária 
r. - onsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de 
Mmduri- MG,correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias de 2017, conforme: 

Órgãos, Unidades, Funcionais Programáticas e Categorias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017: 2. 03. 01.12.361. 003.2. 0022-339039 e 2. 03. 02.12.361. 003.2. 0026-339039 

15- CLÁUSULA DECIMA QUINTA -DAS PENALIDADES 

15.1 O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado sujeita á ao contratado as seguintes 
sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente: 

a) Advertência 

b) Multa, nas hipóteses e valores previstos no anexo 111. 
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c) Su~pensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Adm 
não superior a 2 (dois) anos, de acordo com o que preceitua o inciso III do Art. 87 da Lei 8.666193. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

15.2 Sujeitar-se-ão às sanções previstas neste edital os licitantes que praticarem atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos desta licitação. 

16- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1 Os Recursos Administrativos contra as decisões da Comissão de Licitação serão processados na forma 
prevista no artigo 109 da Lei 8.666193 com suas alterações posteriores. 

I"' CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DISPOSIÇÕ!:-0 FINAIS 

17.1 Integram este Edital, independentemente de transcrição: 
a) Anexo I - Relação de Documentação para Cadastro de Fornecedores 
b) Anexo li- Planilha de Especificação do Transporte de Alunos 
c) Anexo 1II- Minuta de Carta Contrato 
17.2 A Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, regerá as hipóteses não previstas neste Edital. 
17.3 O Foro da Comarca de Cruzília MG será competente para as questões oriundas deste procedimento 
Licitatório, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

17.-1 O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no seguinte endereço: Rua Penha, nOfJ9, Bairro Vila Vassalo, 
Minduri-MG junto à Comissão de Licitação, sem nenhuma despesa ao participante, conforme Publicação em 
anexo, entretanto, deverão informar os dados da empresa para eventuais comunicações. 

Município de Minduri I MG, 05 de janeiro _de p)J· 
Amarildo Silva Guimarães ~ ~ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG 

Janne ~aSi/va ~~ X ,~ . Tia~/i~iradosReis /f6'J;::;,~ro ~ , . Membro 
Dr. R Ematné G bén 

OABMG - I05711 
Assessor Jurídico do Município de Minduri MG 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO DE PARTICIPANTES 
TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER AUTENTICADOS E ATUAIS 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

-Cédula de Identidade 
-Para firma individual, declaração de firma e registro comercial na repartição competente. 
-Para sociedade comercial em geral, o Contrato Comercial com alterações subseqüentes e os respectivos 

arquivamentos na repartição competente. 
-Para Sociedade anônima, publicação em Órgão Oficial da Ata da Assembléia de Constituição e da última 

eleição da Diretoria, estatuto atuali=ado, bem como, arquivamento desses Documentos na repartição competente. 
- Registro na Junta Comercial 

2-- REGULARIDADE FISCAL 

-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP J) 
- Comprovação de quitação com as Receitas Federal (IR). Estadual (ICMS), Municipai(ISS) e Taxa de 

licença. 

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA -FINANCEIRA 

-Certidão Negativa do INSS 
-Prova de situação regular perante o FGTS 
- Registro na Junta Comercial 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- Certidão Negativa de Débitos Municipais (Da sede da Empresa Licitante) 

-1. Ocorrendo impedimentos que possam trazer prejuízos para a administração, poderá a Comissão Permanente 
de Licitação, de acordo com o arbítrio conferido pelo parágrafo 1° do Artigo 32 da Lei 8.666193, aplicar a regra da 
dif.R._ensa da documentação preconizada nos artigos 28 à 31, objetivando à celeridade processual, desde que tal 
c •de não interfira no resultado do certame. 

DADOS COMPLEMENTARES 

Prefeitura do Município de Minduri-MG 
Rua Penha, 99 - Vila Vassalo 
Minduri -MG 
CEP: 37.447-000 

Minduri , MG 05 de Janeiro 2017 

Amarildo Silva Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG 

t~~ ~~~. - ~~~ .. . 
Dr. ~:;:;!Ematné Gax;;; vo" , . 

OABMG 105711 
Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
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ANEXO li 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS 
Tomada de Preços 001/2017 

Objeto : Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade 
Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha licitada, com 
Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município de Minduri 
- MG, tendo como percurso a Fazendo Serrote l Veículo com capacidade mínimo de 09 passageiros I ; Fazendo Boa 
Visto l Veículo com capacidade mínimo de 09 passageiros I : Fazendo Aroucório l Veículo com capacidade mínimo 
de 09 passageiros I : Fazendo São Miguel l Veículo com capacidade mínimo de 09 oassogeiros I e Fazendo do 
Serro l Veículo com capacidade mínimo de 09 passageiros }sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 
2017, o valor seró pago a empresa vencedora, por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório mensal enviado 

?"":: 
L J a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela Diretoria ou Secretória responsóvel da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri- MG. 

ITEM QUANT. 
KM 

ANUAL 
Oi 45.000 

02 38.000 

03 25.000 

04 32.000 

-1)5 25.000 

UNID. ESPECIFICAÇÃO- Conferido 
KM 

KM LINHA F A ZEN DA DO SERROTE - ESTRADA DE TERRA - Veículo capacidade 
mínima de 09 Passa?,eiros 

KM LINHA FAZENDA DA ARAUCARIA - ESTRADA DE TERRA- Veículo capacidade 
mínima de 09 Passa?,eiros 

KM LINHA FAZENDA BOA VISTA ESTRADA DE TERRA - Veículo capacidade mínima 
de 09 Passageiros 

KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL ESTRADA DE TERRA - Veículo capacidade 
mínima de 09 Passageiros 

KM LINHA FAZENDA DA SERRA ESTRADA DE TERRA- Veiculo capacidade mínima 
de 09 Passageiros 

Minduri -MG,05 de janeiro de 2017 
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MINUTA CARTA-CONTRATO 0/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃODE VEÍCULOS COM 
CAPA CIDADE MÍNIMA PARA -------------- PASSAGEIROS COM MOTORISTA HABILITADO PARA O 

' TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA-------------, ALUNOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MINDURI-MG, DURANTE O ANO DE 2017 

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. 

M N1RA T ADA: -------- CNPJ n° ---------, sita a Rua/ A v. ------------ n°------- Bloco - - Bairro ---------, na cidade de -
- ·------- -MG, representada neste Ato pelo Sr/Sra----------, residente e domiciliado à Rua-------, n°------- , bairro------
- , na cidade -------- de/ - MG, Profissão------------ Portador da RG/------------- e do CPF n° -------------- daqui por 
diante denominado CONTRATADO, sendo que o Transporte será feito com o veículo------------------------------------
-------------------- placa ------------------------ n° ----------------- ano de fabricação ------------------------ carteira de 
habilitação do motorista n° -----------------------, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de 
Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, 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 l Veículo com capacidade 
mínima de 09 passageiros J : Fazenda Boa Vista l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J i Fazenda 
Araucária l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J i Fazenda São Miguel l Veículo com capacidade 
mínima de 09 passageiros J e Fazenda da Serra l Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros sendo: Alunos 
r - -Ensino Fundamental, no exercício de 2017, o valor será pago a empresa vencedora, por quilômetro rodado e de 
o ... vrdo com o Relatório mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela Diretoria 
ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do 
Município de Minduri- MG, que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao MUNICÍPIO. 

O CONTRATADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços no 001/2017, instaurada pela CONTRATANTE, em 05/01/2017, através do Processo Licitatório no 
003/2017, a qual em confonnidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, passa a fazer parte integrante 
deste Instrumento Público, conforme segue: 

'\ 
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a ) Especificação 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
KM KM 

ANUAL 
OI 45.000 KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE 

TERRA - Veículo capacidade mínima de 09 
Passaf{eiros 

02 38.000 KM LINHA FAZENDA DA ARAUCARIA ESTRADA DE 
TERRA - Veículo capacidade mínima de 09 
Passageiros 

03 25.000 KM LINHA FAZENDA BOA VISTA - ESTRADA DE 
TERRA - Veículo capacidade mínima de 09 

- Passageiros 
0-J 32.000 KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL ESTRADA DE 

TERRA - Veículo capacidade mínima de 09 
Passaf{eiros 

05 25.000 KM LINHA FAZENDA DA SERRA - ESTRADA DE TERRA 
- Veículo capacidade mínima de 09 Passageiros 

........ 
I Ctp~ ·, 

~I :\ 
~ 

$ 

FlsO.ig ~ 
~ :;on:; 
'·.~ 
PREÇO 
TOTAL 

b - A prestação de serviços será efetuada de acordo com o cronograma da Escola Municipal Durval Souza Furtado de 
Minduri-MG; 

c - Quaisquer divergências na prestação de serviços e as especificações deste contrato, no que tange qualidade, 
quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de 
indenização, ainda que detectado o vício após a execução dos serviços, sem prejuízo das sanções a que se refere o 
artigo 87 da 8.666/93. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

-
I - Pela prestação dos serviços e locação de veículo no exercício de 2017, o CONTRATADO 

receberá o valor por 1 Km rodado em estrada de terra a importância de R$----- e ara 0000 Km rodados anualmente 
receberá a importância total global corres ndente a R$ ,00 ( ), e será reajustado com base na variação dos preços dos 
combustíveis, autorizado pelo Governo Federal ou outro índice oficial porventura vigente a época da liquidação, 
embora preferencialmente poderá a administração adotar os índices aplicados na ANP - Agência Nacional de 
Petróleo. 

11- A Prestação de Serviços será executada no decorrer do exercício de 2.017, a partir da data de 
assinatura deste instrumento, com vencimento em 31 de dezembro de 2017, podendo este Contrato ser 
prorrogado através de aditamento de acordo com a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e de comum 
acordo entre as partes. 

m - O pagamento pela Prestação de Serviços a ser pago a CONTRATADA, será efetuado em 
50( cinqüenta) dias, sendo fechamento das contas a cada 30 dias e o pagamento após 20 dias na tesouraria desta 
Prefeitura Municipal, após o recebimento de Relatório emitido, aprovado e encaminhado à Tesouraria deste 
Município de Minduri-MG feito pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação e ~de Nota Fiscal, 
devendo estar em confonnidade com as mesmas. {:X {J VC, 

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



~ Município de Minduri 
CreaclmentoeTransparênc:ia www.minduri.mg.gov.br • municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Adminlstra<io 2017/2020 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COTRATADOS: 

I - Turno da Manhã - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da 
Empresa Contratada: 

a) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
6:00hs da Manhã no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da 
Escola Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 
7:00hs da Manhã e refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retornando com os alunos à Zona Rural 
até as 11:30 hs da Manhã (após o término Diário das aulas). 

11- Turno da Tarde- Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da Empresa 
Contratada: 

,..--.. a) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
12:00 hs no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 12:30hs e 
refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retornando com os alunos à Zona Rural até as 17:30hs (após o 
término Diário das aulas). 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A CONTARTADA executará os serviços em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores e conforme a 
segwr: 
a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 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 previsto na alínea anterior , não acarretando a mesma 
nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento . 

....._ 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 utilizado na prestação dos serviços ora 
contratados , notadamente em parte mecânica , como é também sua 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. 

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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DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente de 20 17, a saber: 

Ór ãos, Unidades, Funcionais Pro amáticas e Cate rorias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dota ão Or amentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

ll- Apresente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto 
na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, oude comum acordo anuírem pela rescisão. 

m - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, como o único competente para dirimir 
'" .!ntuais litígios decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

Minduri- MG, em de de 2.017. 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 

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

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

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



~~· www~n~u~.!~gÍoeJ,? m~i~pi~l;~~i.~!gjov.br "" '";;~ 
Todos por Minduri ~ te. f)j_f,_ ~. 

Admlol"'"ão20I7~0l0 FORMULÁRIO DE PROPOSTA ~~ 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 r Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros } i Fazenda Boa Vista r Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros } i Fazenda Araucária r 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda São Miguel r Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros } e Fazenda da Serra r Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros },sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
Educação do Município de Minduri - MG. 

TOMADA DE PREÇO N> 001/2017 ] PROCESSO LICITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14:00 horas · Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome I Razão Social : N>: 
Endereço 
Cidade: 
CNPJ 
Fone 

Cep: 

Orgãos, Unidades, Funcionais Programáticas e Categorias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locacão de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Procedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 001/2017, Decreto Municipal no 1505/2017, sendo 
'to que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 

l>ú bli cas. 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PRE~O 

UNITARIO 
KM KM PARAI KM 

ANUAL 
01 ./5.000 KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE TERRA -

Veículo cavacidade mínima de 09 Passaf;!eiros 
02 38.000 KM LINHA FAZENDA DA ARAUCARJA - ESTRADA DE 

TERRA - Veículo capacidade mínima de 09 Passaf!eiros 

03 25.000 KM LiNHA FAZENDA BOA VISTA - ESTRADA DE TERRA-
Veiculo cavacidade mínima de 09 Passa}!eiros 

04 32.000 KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL ESTRADA DE TERRA -
Veículo capacidade mínima de 09 Passaf!eiros 

05 25.000 KM LINHA FAZENDA DA SERRA - ESTRADA DE TERRA -
Veículo capacidade mínima de 09 Passa}!eiros 

Valor Total da Proposta R$ ... 

(~~ 
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 

PREÇO 
TOTAL 

, 
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Administração 201712020 

Prazo de Validade da Proposta: ____ _ 

Condições de Pagamento---------------

Data da Proposta __ / __ / __ _ 

Carimbo e Assinatura da Empresa : 
------------~~--

' 

Rua Penha, 9- 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 Minduri 

Administração 2017/2020 

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

RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri -

MG, o Edital da Tomada de Preço n° 00112017, referente ao Processo Licitatório n° 003/2017. 
~ 

Razão Social da Empresa:-----------------------Endeffiço: _____________________ n0 _____________________ _ 
CNPJ: ____________________________________________________ __ 

Cidade: -------------------Estado--------
E Mail: ------- -----------------------
Cep: ----------------------------------------------------------------------------- T el: -----------------

------------· de _________ _ 

(Carimbo e Assinatura do Destinatário) 

\ 

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



11/0112017 

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre...er quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que \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). 

r-- Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\Q, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \1nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\Q 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 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. 

. ' . ' 
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p· R O C U R A C Ã O 

Pelo presente instrumento particular de p1ocuração, o abaixo -
as!. i nado, Sidney de Assis Pereira, brasileiro, casado, portador do CNPJ 17.983-
831/0001-23, RG M10.342.Z04 SSP/MG e CPF 036.261.396-62, residente a Rua 
do Cedro, No. 26, Jardim Esperança; nomeia e constitui seu procurador, Donizete 
de Assis Pereira, brasileiro, càsado, portador da C.l N°. 1\1-2.778.153 SSP/MG e 
do CPF N°. 383.222.696.68, residente e domiciliado na cidade de Minduri, MG, na 
Rua do Cedro, No. 26 - Jardim Esperança - para receber pagamentos referentes 
a prestação de serviços e IGcação de veículo para transpo.i e 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 mandado, inclusive 
substabelecer. 

'·' 

MirÍduri, 26 de janeiro de 2017 . 

. J'• Ofici.~ ill.U!J\ 
SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 

(outorgante) 

Ofício -Varginha/MG 
111 Tabeliã 

ge: 

fé. 

., . 
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Cll J.o .2!~/s ~"~I , 

37447-000 - Minduri - MG ~ . · .. r ~ 
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. 
Endereço: x.x.x.x.x.x.l :.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x~x.x.x.x.x.x.xx.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 N2 26 BAIRRO ESPERANÇA- MIN~URI - MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR. 

Data Início Ativ iDADE: 12 DE MAIO DE 2014 

Inscrição Municipal: 41:1.31.0004 

Inscrição Estadual: 

CNPJ: 17.983.831/ 0001-23 

"FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CE.RTIDÃO 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipal, 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 

presente data referente ao(s) trib.uto(s) : I.P.T.U; I.T.B.I. I.S.S.Q.N. E 

ETC.XXXX. 

Minduri, 16 de Novembro de 2016. 

,-
. 11 9~4 041/oooJ-Jo' 

:~'j,; !'.:.UHA, 99 

Ci:P 3-7w7.t><JO 

:.1::; _j 

Nilcéa de Souza Pacheco 
Ag~dministrativo I 
CP~ 846.173.146-87 • 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral !f:ç;,c,;;~ 
, ~ _F'sf4lJ_ ~' 

Contribuinte , \~~...,oJ.} 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro\t1dencie jun~ 
RFB a sua atual ização cadastral . 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

17.983.83110001-23 
M A TRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

SIDNEY DE ASSIS P EREIRA 03626139662 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TRA NSP ORTES PEREIRA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

49.24-8-00- Trans porte es colar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

Não info r m ad a 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 • EM P R ESA RIO ( INDIV IDUAL) 

L~-OG-CR_~_R_O~-R-0--------------------------------~~ ~ I COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

2310412013 

I 
I 

I 
I 

I 

CEP 

37.447-000 I I EwRRO/DISTRITO 

. . J ARDIM ES PERANCA 
'--------------' I I MUNICIPIO I ~ 

L_M __ IN_D_u_~------------------------~ ~ 
ENDEREÇO ELETRÓNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I TELEFONE 
(35) 9925-1107 

I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

2310412013 
'-------------------------------------------------------~ 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I IDATADASITUAÇÃOESPECIAL 

******** L_ ___________________________________________________ _J 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.~ ....... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

I 

I 

Emitido no dia 14/11/2016 às 08:43:23 (data e hora de Bras íl ia). Página: 1/1 

·' 
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·~~cretarw da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúbl' 

iJ:.i .. :' · 1 ~'f. Secretaria de Racionali z.aç~o e Simplificação 

~-(~ : -~, Depanamenlo de Registro Empresaria l e ln;egração ,,..,... . .... 
' ·. ' Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Ge 

'IRE (dil sede ou fil ial, quando a 
ed• for flllm outra U F ) 

\18032471 55 
- REQUERIMENT O 

Código da Naturo~a 
Jurldlca 

2135 

N° de Molricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

IN° nn PRnTnr.nl r\,,,.,.. ... ,.,. ,,, ....... r ..... ~,..,.,..; ... l \ 

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

lOM E: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 - ME 

N° FCN/REMP 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

~quer a V.S8 o deferim ento do seguinte ato: 

1• DE CÓDIGO CÓDIGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
1/\S DO ATO 

loo2<-~. 

:~ ~~' i/ .. _ ~.;. . 

DO EVENTO QTDE 

2247 
-

1 

VARGINHA 

Local 

-

25 Setembro 2015 

Data 

:-USO DA JUNTA COMERCIAL 
] DECISÃO SINGULAR 

DESCRIÇÃO DO ATO I EVENTO J153 58 44 92717 
ALTERACAO 

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 

No~e: ?jbi'Jf-'/ cLt\6~)_;) ]G1.E ·, <;'l.\. 
Assmatura: ~. 
Telefone de Contato: 8.2~ ~ ' C\(Õ ;2"3 

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

o DECISÃO COLEGIADA 

lome(s) Empresarial(ais) igual(als) ou sem elhante(s): 

:J SIM D SIM . 

] NÃO _1_1 __ _ D NÃO_I_I_ 

Data Responsável Data Responsável 

Processo em Ordem 

À decisão 

__ 1 __ 1 __ _ 

Data 

Responsável 

' 

IECISÃO SINGULAR 

J Processo P.m exigência. (Vide despacho em folha anexa) 
2• Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5• Exigência 

SJ P)'~-:esso deferido. Publique-se e arqu1ve-se. 

J , ~·~sso indeferido. Publique-se. 

ECISÃO COLEGIADA 

J Processo em extgência . (Vide despacho em folha anexa) 

J Processo defendo. Publique-se e arquive-se 

J Processo indeferido. Publique-se. 

___ 1 __ , __ _ 

Data Vogal 

Presir 

3SERVAÇÓES 

D 

2• Exigência 

n 
3" Exigência 

n 
4" Exi~<f2S$li2WS• Exigência 

o 
.{~1~. JÚNTA COMERCIAL DO ESTAQO DE MINAS GERAIS 
'J{jJ~,_.,_-Q: CERTIFICO O REG ISTRO SOB O NRO: 5592438 

'·'--- EM 02/1012015. 

IJSrONEY DE A S.$15 PERCU~A OlQ613866.2 _ Mt:.l 
I 

Prolocolo: 15/668.233-8 

AH169:J739 ./ 

~'(););, '""'" Com"'"" do E"ado de M'""' G.,a;, (li.46--,___ 
:f:;:. , _; Certifico regtstro sob o n• 5592438 em 02110/2015 da Empresa SIDNEY ~SI( PEREIRA 03626139662- ME, Nire 31803247155 e protocolo 
·~ .... 156682338 - 3010912015. Autenticação: F29386D760F4E78D6DA60FD15B9B16FB7DC7972. Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. Pa1a 

validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n• do protocolo 151668.233-8 e o código de segurança 9hYc Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 1411112016 por Mar!nely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. r r,rl\ . '·~ 



.. Voltar para mensagem CONTRATO.pdf 3 I 3 
aut'.Jnucaoa urg1.a1monl o o asswaaa e m 1 'H I lo'.<:V l l) por Ma·me1y ao r-au1a ::somum - ~ecrOtana·\.:>oral. ) 
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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° : 123004617/2017 
Expedição : 11/01/2017 , às 09 : 24 : 34 
Validade : 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
17.983 . 831/0001-23 , 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° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi l idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à ver i ficação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br ) 

'"\ Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba l histas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurldicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatór i a transitada em julgado ou e m 
acordos judic i a i s trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorár i os , a cust1_s , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou de?0,~entes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério ~~~o 
Trabalho ou Comissão de o Previa. ,_,.{," ~~ 

,,-'~ "(';" ' O ~·/v 
1: ~ ( .... ~d" 

~ 



Secretaria da Mocro c Pequen a Em p resa da Presidénc ia da Repúbl ica 
Secretaria de R oclonal ização e Simplificação REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Ocpartamcnto do Registro Empresarial e Integração 

NUMERO DE tOENTlriCAÇ O 00 REGISTRO OE EM PRESA· NIRE DA SEDE 

31 80324715-5 

'IOME DO E t.IPRESAAIO (comp~to sem at:>revlaturos) 

SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

SEXO REGIME DE 13ENS (se casado) 

M [8J F o 
FILiiO DE (pa i) 

DQNIZETE DE ASSIS PEREIRA 

N•\SCIDO ElA (Oata nc nasclmclllo) 

11/07/1977 
IDENTIDADE (numero) 

M10342204 

CMANCIPJ\.00 POR. (lorrna do omandpaçAo somente no c.,so de menor) 

OOMICILIAOO NA (LOGRADOURO rua. av. etc.) 

AVENIDA AV JOEL GONCALVES VALIM 

COMPt.EMEI\ 1'0 

'A\JNIC1PIO 

VARGINHA 

NIRC OA FILIAL {Pft.~ncher somente se alo roforonte e rtlia' ) 

EST AOO CIVIL 

SOLTEIRO 

(~o) 

MARIA SIRLEI DE CARVALHO PEREIRA 

BAIRRO I DISTRITO 

JARDIM NOVA DAMASCO 

CPF (n(Hnero) 

036.261 .396-62 

CEP 

37060040 

d e c lara. sob as penas da lei. não estar impedido de exercer a tividade empresária. que não possui outro registro d e empresário. e 
requer à Junta Comercia l do ESTADO DE M INAS GERAIS: 
ATO 

90.? 
DESCRIÇ O 00 ATO 

ALTERACAO 

ITO OESCRIÇ O DO EVENTO 

NOMr EMPRESARIAL 

SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662- ME 

LOGRADOURO (rua. av, ele.) 

AVENIDA JOEL GONCALVES VALLIM 

COMPLEMENTO 

V.UNICIPIO 

VARGINHA 

VALOH DO CAPITAL· RS 

10.000,00 

COOIGO OE AnVIDADE DESCHIÇ O DO OBJETO 

EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

2247 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

EVENTO DESCRIÇ O 00 EVENTO 

CORREIO ELETRONtCO (E-MAl L) 

dp@vscontabil.com.br 

ECONOhiiCA Serviços de transporte de escolares - Transportador escolar. 
(CNAE. F'tSC~!Il 

...... .,'""~·· ... 
4924800 

DEFERIDO. 
P U BLIQUE-SE E ARQUIVE-SE . 

CEP 

37060040 

USO DA JUNTI< COMERCIAL 
ot!l"t.M)t!Hil':;. ()f: D 1-SIM ='T44. 2-NÃO 

11111111111 ... ,.~~'""~~ 
, r:;>\ Junta Comerc1al do Estado de Minas Gerais •1 , 
·. :f.':_. Cerlif1co registro sob o n° 5592438 em 02/10/20 15 da presa SIDNEY DE ASSIS PERE IRA 0362613966g - ME. Ntre 31803247155 e protocolo 
'"-~-:' 156682338- 30/09/201 5. Autenticação: F29386D760F4E78D6DA60FD1589816F87DC7972. Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. Para 

va lidar este documento, acesse www.jucemg.mg .gov .br e info rme 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. 1 rv.f . r.~ 



Certificado de Regularidade do FGTS Página 1 de 1 

CAl Certificado de Regularidade do FGTS - CRF , · ·:· ... ~, r .. , r .; . 

Inscrição 
Razão Social 

: 1798383110001-23 

: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 

Nome Fantasia : TRANSPORTES PEREIRA 

Endereço : RUA CEDRO 26 I JD ESPERANCA I MINDURI I MG I 37447-000 

.Jf e ,7 o" • •41 

fl f-'lsO 1./4 
~-3Pl::iJ 
~ 

A Caixa Econômica Federal, no uso da at ribuição 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 Garant ia do Tem po de Serviço- FGTS. 

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

Val idade: 18/01/2017 a 16/02/2017 

Certificação Número: 2017011804555413093671 

Informação obtida em 25/0 1/2017, às 12:47 :34. 

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

https://fge.caixa/070/ 1 O 1 /F geC:fSimprime l.ASP?V ARPessoa=20408520& V ARPesso... 25/0 112017 



/ 

DA TA DO CADASTRO: 26/0112017 MINDURI - MG 
VALIDADE: 30 DIAS 

Que se concede à empresa SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 
CNPJ N°- 17.983.831/0001-23 estabelecida na Rua Cedro, n° 26, Bairro: 
Jardim Esperança CEP: 37.447-000, Minduri estado de Minas Gerais por 
ter apresentado documentação completa, segundo exigências legais, 
estando a mesma habilitada a PRESTAR SERVIÇOS E /OU EFETUAR 
VENDAS para esta entidade, dentro de sua especialização período de 
(doze) meses, respeitada a data de validade dos documentos apresentados e 
não havendo nenhuma restrição desabonadora neste Registro cadastral 
conforme Art. 34 a 37 da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

·Regularidade com a Fazenda Municipal 
Regularidade com a Fazenda Federal 

· Certidão quanto á Divida Ativa da União 
·Regularidade com FGTS 
Regularidade com INSS 

31/01/2017 
13/05/2017 
13/05/2017 
16/02/2017 
13/05/2017 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 

2. Atente sempre às convocações da Comissão de Cadastramento em 
seu próprio benefício. 

3. Qualquer dúvida procura a Comissão de Cadastramento desta 
Entidade. 

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

~ ~ 



11/01/2017 SEF/MG- SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ' : .. .._ ~ 
11/04/2017 ,.. 

NOME: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 03626139662 

CNPJ/CPF: 17.983.831/0001-23 

LOGRADOURO: CREDO NÚMERO: 26 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ESPERANÇA CEP: 37447000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO : MINDURI UF: MG 

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

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

2. No caso de utilização para lavratura de escritura J>Ública ou registro de formal de 
J>artilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, 
de sentença em ação de separação JUdicial, divórcio, ou de partilha de bens na união 
estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá 
validade se acompanhada da Certidão de Pagamento f Desoneração do ITCD, previst a 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão v á l ida para todos os estabelecimentos da empresa, alcan~ando débitos 
tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou i nscr itos em Dívtda Ativa . 

IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA I DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo 
d isponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: 
http:/ fwww.fazenda .mg.gov.br =>Empresas => Certificação da Autenticidade de 

Documentos. 

CÓDI GO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000189988254 

I 

I 

https://VMW2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctri /SOUCDT/DETALHE_746?ACAO=VISUALIZAR&numProtocolo=2017004229887&autenticacaoModel=rOOABXNyA... 1/1 



/ 

VISTORIAS AUTOMOnvAS 

UNIDADE: SM ULTRAVISAO SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA ME 

DATA DA ANÁLISE: 231011201713:20:26 

ANALISTA TÉCNICO: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO 

VEICULO: VW I KOMBI ESCOLAR 

MARCA: VW 

COR: BRANCA 

ANO FABRIMOD: 2007 I 2007 

PLACA: DPE4012 

NÚMERO DO CHASSI: 9BWGFOTX07P010597 

NÚMERO DO MOTOR: BTJ022n6 

b
"\ itwMERO DO CAMBIO: HTC110107 c I,.. t:.ll.ERO DO RENAVAM' 909298602 

RESULTADO DA ANÁLISE: APROVADO 



10-CONDIÇlO DA PLACA: 
06-RIIc:e e tar)Ota IITI COIIb li- (ale) 

30..CONDiçAO DAS EllQUETAS DE IDENTFICAÇAO DO CHASSI I ETA: 

1-E11QUETA DO COMPAR111\EN10 DO MOTOR: 

01-0rvel 

2-éTIQU:TA DO BA11:Nl'E OA PORTA: 

01-0rvnal 

3<TIQUETA DO ASSOALHO: 

01-0fljnll 

20.CONOIÇAO DA GRAVAÇAO DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 
,_ aAifTSRO (PÁRMIRISA): 

~o doe padfOes do labr1Ca111e 

2· PORTA DIAN1BRA ESQUER)A: 

~do&~dol-

4- LAlERAL TRASEIRA ESQUERDA: 

~doe padr0e5do labrocante 

6-TRASER) 

S<lngonaM)eram doe padrCeS do labncaree 

S. LAlERAL lRAS8RA CIREJTA: 
5.()ngiNI/Oertro doe padr- do labnunte 

8- PORTA DIANTEIRA ~TA: 

~doe padrOe$ do t.bncanle 

<40.cONDIÇAO DA NUMERAÇAO DO MOTOR: 
14-t~ lejPS!r- na Base Naaonol (1'!1'1) cooncode com a nunetaçao doveoaAo 

19-Topo de grwaçio denllo do pacdo elo fii:Jncarte 

IO.CONOIÇlO DO NÚMERO DE CAMBio: 
4-Nt.mefaç3o den4ro doe padtOes do labncanle 

..., JAÇagnlo ..,~ ru • -de cl.orJrA-órgk>s ~-/9f,l 

U.CONOIÇAO DO NUMERO DO CHASSt. 
4-Nt.me<aça<> den4ro doe padrCeo do rabncante 

95..CONOIÇAO ESTRUTURAL DA CARROÇARIA: 
IJS.O velaAo nao poc&u vesllgoo ap.l'ef1le de avana, corte e/ou reparo ..,oflcaltvo nas peiteS eottulu'-da carrocena. 

9&-REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILAo I SALVADO I SINISTRO I ROUBO f FURTO: 
1.QPÇÃOtWlCCM'RATJoOAI'aOa..ENTER::SI'OlSÁ\oa.PB.O ~Í::U.OI'«) AT004HSPEÇkl 

ObservaçJo: VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOlAR COM VALIDADE POR 110 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO. 

IW>ORTANTE 
• O presente Laudo possui earAter Informativo de an"ise particular do veiculo dasaito, nio substituí em hipótese alguma a Parida Ofidal do Instituto de Críminallstica. A wlidade 
restringe-se ao ento momento do exame, em razio do que a Top Vistorias Automotivas nio u responsabUiza por qual&quer modíllc:ações posteriores sofridas pelo velct*>, tais 
como: danos no chassi. mudança de motor. mudança de câmbio, ate. 



Fotos do Laudo: 53802 

ECV HO: SM UL SERVIÇOS OE VISTORIA L 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG ·DATA E HORA: 23/01/2017 • 13:16:41 

ECV NO: SM ULTRAVISÃO SERVIÇOS OE VISTORIA LTDA ME 
LOCAL: SAO LOURENCO/MG ·DATA E HORA: 23/01/2017 • 1 3:1 

KM 

Vistoriador 

ECV HO: SM ULTRAVISAO SERVIÇOS OE STORIA L ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG- DATA E HORA: 23/01/Z017 • 13: : 

CÂMBIO 

/ 



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: DPE4012, MG, 

DESr:RICAO 

Ano F~o: 2007 
Ano Modelo: 2001 

c-.bustiwel: ÁLCOOl/ GASOliNA 

Cor. BRANCA 

Marca Modelo: IMI<.~BI ESCa..AR 

Tipo Montagem: HÃOCEPONI\.e. 
T1p0 Veiallo: COMERCIAl lEI/E 

Categoria Yekdo: HÃOOISF'ONI\.e. 

Espécie Veiculo: PASS.t.GEJRO 

FiC~A CA.OAST~AL 

Muniàpio Emplaca-to: VARGINHA 
Placa Atual: DPE«l12 

Renavam: 909298602 

UF Jwi8dlçjo: M> 

UFPiaca: M> 

OIMIIi: 98WGF07X07fl010597 

TOPBASIC 
Código da Consulta: 80457 

Dlb da f'-t.sa: sega.nia-telr.l. 23de jlllleÍI'O de 2017 - 13 14:39 
Data da Impressão: segunda-teira, 23 de janeiro de 2017 - 13:14:44 

t:"!CH4 TECNIC..\ 

CMT I PSf Yekulo: HÃOI:ISI'OHI\.e. / 230 

~de P'll I &geiiOS: fW>a&f'ClHIIIEl 
capaàclade ele c:.rga: o 
ProcedênciA Veiculo: NAoi:ISI'OHI\.e. 

Quantidade ele EilfiDS: 2 
Cfildl-.:1390 

Potência; as 
TipO Olnoceria: a.-FURGAO 

CaiD de~ HÃO~ 
o.n-ia: HÃOCISPONI\.e. 

Número Motor: BTJ022'776 



SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271- Box OS 

Federal - São lourenço/MG 
CEP - 3747()-()()() 

Tei./Fax {35) 33326955 
Skype: tepedino27 

E-mail: smvistoria@hobna 

LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 

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

... 
DATA: 2/01/2017 PLACA: DPE4012 
MARCA/MODELO: vw I KOMBI RESULTADO: APROVADO 

Identificação- Veículo 
AP tiP 

X 

X 

X 

OISOIÇÃO 

Altura de veículo em conformidade 
Buzina 

AP tiP 

X 

X 

X 

DISCRIÇÃO 

Luz da placa traseira 
Macaco 

/" X 

Carroceria em perfeito estado 
Cintos de segurança X 

Para-choque dianteiro 
Para-choque traseiro 
Pisca alerta X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I"' AP HP 

X 

X 

X 

X 

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 I\.. 
Lanternas em funciona~tO \r 
Limpador de Para b~~ ~ l' 
Luz de freio em fun~ nto 
Luzes de ré em funcionamento 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

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 
DISCRIÇÃO AP lEI' DISCRIÇÃO 

Adesivo nrO pass. 20 x 20cm X Grade traseira 

Extintor de 4 Kgs X Lanterna de teto branca/traseira 

Faixa Escolar 40 em larg. adesivada X Tacografo 

Faixa refletiva 



25101/2017 Portal T JMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Belo Horizonte 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA 

CERTIFICO que, tendo como origem os dados indicados pelo(a) requerente, revendo 
os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca de Belo 
Horizonte, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Pessoa Jurídica: SIDNEY DE ASSIS PEREIRA 
CNPJ: 17.983.831/0001-23 
Endereço: Rua Cedro 26- Jd Espeerança- CEP 37447-000- Minduri, Minas Gerais 

Belo Horizonte (MG), 25 de Janeiro de 2017, às 13:51:27 horas. 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. ff' da Resolução 
12112010 do Conselho Nacional de Justiça; 
b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo 
pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 
c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://WMN.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 
d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da 
Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo 
os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e 
o Sistema CNJ (Ex-Projudi). 

Código de Autenticação: B6B4-AOFE-FD1 E-F023 
Para Vcllidar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (~N~~M.tjmg.jus. br} em Processos I Certidão Judicial / 
AUTENTICAÇÃO 1 informando o código. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Endereço: Fórum Lafayette: Av Augusto De Lima, 1549- Barro Preto- Belo Horizonte- CEP 30.190-002 

http:/Jw..w.6.tj mg .j us.br/certidaoJudicial/ 1/1 



~· Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ~ ' ... ç~ ' 

~~J~ VARGINHA ~ Fis_Q5} ~ 
CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIV <! t:o~.f 

···<.}~ 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva I Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresáriais , Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra : 

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

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/201 O 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processes 
fís icos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico- PJe e o Sistema CNJ (Ex
Projudi). 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 11 de Janeiro de 2017 às 09:27 

VARGINHA, 11 de Janeiro de 2017 às 22:19 

Código de Autenticação: AOFD-1384-482A-C42E 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do T JMG (www.tjmg.jus.br) em Processos I Certidão Judicial/ AUTENTICAÇÃO 2 informando o 
código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 



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

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

Nome: GILBERTO DONIZETE MENDES 04308545609 
CNPJ: 23.377.481/0001 -54 

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>. 

Cert idão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751 , de 02/10/201 4. 
Emitida às 14:08:20 do dia 29/11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/05/2017. 
Código de controle da certidão: 9DOA.2081 .6426.CC8B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



23101/2017 https :/ivwMt.Sifg e.caD<:a.gov.bf/EmpresaiCrf/Crf/Fge(; t- ~lrnpnmrt-'apel.aSp 1 Vr\~,..~~~U<:l'v'du '""-"'"'"'"w •vv. vr-,," ~----~~ •v •v-- . • . 

Certificado de Regul aridade do FGlS- CRF 

Inscrição: 23377481 / 0001-54 
Razão Social: GILBERTO DONI ZETE MENDES 04308545609 

Nome Fantasia:GLEICY TRANSPORTES 
Endereço: R JOSE DO CARMO CARVALHO 245 I ROSARIO I SAO 

VICENTE DE MINAS I MG I 37370 -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 regu lar 
perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 12/ 01/ 2017 a 10/02/2017 

Certificação Número: 2017011203542189711673 

Informação obtida em 23/01/ 201 7, às 14:13:32. 

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

https IIIMwvSifge.calxa.q ovbr1Ernpresa/Crf1Crf;r=geeFSimpr;mrPapel asp?VARPessoaMéllr z=43492810&VARPessoa=43492810&VARUf=MG&VARinsc. .. 1/1 



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
GILBERTO DONIZETE MENDES 04308545609 

Nome do Empresário 
GILBE RTO DONI ZETE MENDES 

Nome Fantasia 
GLEICY TRANSPORTES 
Capital Social 
1.000,00 
No da Identidade 
MG13116111 

Órgão Emissor 
SSP 

UF Emissor CPF 
MG 043.085.456-09 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
30/09/2015 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
23 .377.481/0001-54 31-8-0718181-7 

Endereço Comercial 

CEP 
37370-000 

Bai rro 
ROSARIO 

Logradouro 
RUA JOSE DO CARMO CARVALHO 

Município UF 
SAO VICENTE DE MINAS MG 
Ponto de Referência 
SHOPPING CAR 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
30/09/2015 

Número 
245 

Código da Atividade Principal 
49.29-9/01 

Descrição da Atividade Principal 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

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 req uisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para 
---,. emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, t ributários, de segurança 

pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses 
requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certifacado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de IVicroempreendedor Individual. A sua ace1tação está 
condicionada á 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 Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
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 elementO& abaixo no endereço eletrõnico 
http://www.rece i ta. faze nda.gov. b r/Pe ssoaJ u rldlca/C N P J/fcp!lconsu lta.asp 

Número do Recibo: ME87613454 

Número do Identificador: 00004308545609 

Data de Emissão : 

29/11/2016 
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JJSTIÇP.. DO :'?,AB.li.:::..HO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome: GILBERTO DONIZETE MENDES 04308545609 

?áyina : ·.J2 l 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23 . 377 . 481/0001 - 54 
Certidão n° : 121055036/2016 
Expedição: 29/11/2016 , às 14 : 12 : 28 
Validade : 27/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que GILBERTO DONIZETE MENDES 0430854560 9 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
23 . 3 7 7 . 481 /0 001-54 , 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° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr i bunais do Trabalho e estão atua li zados até 2 (do i s) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : / / www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitad a em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no conce rnente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas , a 
e molumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; QU ecorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Mi nist'ri~úblico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . ,.,< ~.... ~ 

~)JJ ébb ~ · ~ 
~- . _ l • • I, · ~~ 



NOML 

GILBERTO DONIZETE MENDES 
flUAÇAO 

PEDRO DE ASSIS MENDEp 
MARIA no CARMO MENDES 
:V.J"UU\AlJJAAf tA li: ~ .. 'RI 

MfNDUI<I - MG 28/11/ 1974 
DOCORIGlM CAS. LV-16B FL-11 
SAO VICEN~p~ M~_NAS-MG 
Cl'f 0430854"-' Q.~tf~i ·. ~ . . . 

' ~ 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.377.481/0001-54 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

GILBERTO DONIZETE MENDES 04308545609 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GLEICY TRANSPORTES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONCMICAPRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 
30/09/2015 

49.29-9~1 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONCMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT\JREZAJURIDICA 
213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
R JOSE DO CARMO CARVALHO 

I CEP 
37.370~00 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I B.AJRROIDISTRITO 
ROSARIO 

I ~N.::; FEDERATM:> RESPONsAI.fi (EFR) 

I COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 
SAO VICENTE DE MINAS 

I TELEFONE 
~35) 9819-1628 

["ü'FF 
~ 

I SIT\J.AÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/0912015 

I MOTI\Q DE SITVAÇÁO CADASTRAL 

I ~~:;:.Ao ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 29/11/2016 às 14:13:44 (data e hora de Brasília) . 

éonsulta QSA 1 Capital Social 

I ~~SITVAÇÁO ESPECIAL 

Página: 1/1 

Voltar 

Preparar Página 
para Impressão 
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ALVARi DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

EXERCÍCIO 
* 2017* 

INSCRIÇÃO 
*TLL -857* 

CÓDIGO DE TAXAÇÃO 
* TABELA IV- ÍTEM 1.1.3-A* 

CONCEDIDO À: GILBERTO DONIZETE MENDES- MEl 
Rua José do Carmo de Carvalho, 245- Rosário - São Vicente de Minas- MG 

NÚMERO 
* 005/2017* 

ATIVIDADE PRINCIPAL: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, MUNICIPAL. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08h às 18h 

OBSERVAÇÃO: ESTE ALVARÁ NÃO ISENTA O ESTABELECIMENTO DE OBTER A LICENÇA PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS, CASO A LEI 
EXIJA. A SUA VALIDADE FICA CONCIDIONADA À REGULARIDADE DE TAL SITUAÇÃO., 

I 

"-

~·~ 



~ Município de Minduri 
CreacimentoeTran~perioc~a www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Mmdun 

ci"ifiFICADO DE REGISTRO CADASTRAL -

DATA DO CADASTRO: 23/0112017 MINDURI- MG 
VALIDADE: 30 DIAS 

Que se concede à empresa GILBERTO DONIZETE 
MENDES 04308545609 CNPJ N°- 23.377.481/0001-54 estabelecida na 
Rua Jose do Carmo Carvalho, no 245, Bairro: Rosário CEP: 37.370-000, 
São Vicente de Minas estado de Minas Gerais por ter apresentado 
documentação completa, segundo exigências legais, estando a mesma 
habilitada a PRESTAR SERVIÇOS E /OU EFETUAR VENDAS para esta 
entidade, dentro de sua especialização período de (doze) meses, respeitada 
a data de validade dos documentos apresentados e não havendo nenhuma 
restrição desabonadora neste Registro cadastral conforme Art. 34 a 3 7 da 
Lei no 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

Regularidade com a Fazenda Municipal 
Regularidade com a Fazenda Federal 
Certidão quanto á Divida Ativa da União 
Regularidade com FGTS 
Regularidade com INSS 

12/02/2017 
28/05/2017 
28/05/2017 
10/02/2017 
28/05/2017 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 

2. Atente sempre às convocações da Comissão de Cadastramento em 
seu próprio benefício. 

3. Qualquer dúvida procura a Comissão de Cadastramento desta 
Entidade. 
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POLICIA 

CIVIL 
MINASGERAIS 

PLACA U.F. 
I EIJ-2833 IMG 
MARCA: 
Wl 
COR: 
BRANCA 

CMT: 
I 

N°. MOTOR: 
I BTJ712525 

N.• CARROCERIA: 
I xxxxxxxxxxxxx 

- DETRANIMG 

POL(CIACML 
DMSÃO DE REGISTRO DE VEICULO ·-... 

SEÇÃO DE VISTORIA E EMPLACAMENTO 

LAUDO DE VISTORIA- DESCRIÇAO DO VEICULO 

CHASSI: f X J NACIONAL f ) IMPORTADO ( X ) ORIGWAL ( }REMARCADO 
I 9BWMF07X3AP000737 

MODELO: ESPÉCtEmPO ANOFAB. ANO MODELO: 
IKOMBI I PASSAGEJROICMIOHA 12009 12010 

COMBUSTIVEL: CATEGORIA: T IPO CARROCERIA.: TOHEI..AGEM OU LUGAR: 
I ALCIGASOUNA 

DOCUMENTO APRESENTADO 
I COPIAOOCRLV2016 

I ALUGUEl 

H-. DO cAM8to: 
I )()()()()()000( 

N. • EIXO DIANTEIRO: 
I X>õõõôooooooooc 

C. FECHADA 

(012~1 
N-.CfUNOROS: 

(04 
,. H-. 00 DIFERNCIAL: 

11 OTON. 

POrtNCIA: 
looocv 

f )()()()()000000 

N. • EIXO TRASEIRO: 
I xxxxxxxxxxxxxx 

OUTROS 

-alio- ...... 

;7'''<1p., Q c 
:;, /3 -:;.. 

f ·;;; E: ... n 0 :: 
·~ c. \~ COfl .t; 

' 6,~ , .~ 

.:::-;::;~.iiOC. ;.E ,,..BC~OAAiODENOTAS 
• CN°J N' 20 420.147/0001-48 

TAXA DE SEGURANÇA-SESPIMG RECOLHIDA ( ) SN ( ) NAo S"O VICENTE OE MINAS· MINAS GERAIS 
AU I ENliCAÇAO 

LOCALIDADE: sAO VICENTE DE MINASING, 16de janllilode 2017. Codtr1lo 1 1:11ct co~'or•e 1 ~-~ 
s~ V•cente át u•MnH I 

MASP -1.113.11J5.1 

DECALQUES 



VSDAKTON72 
.:..5:34:40 

Dopartamanto de-Tranaito do Estado de Minas Gerais 
Pea~uisa de Ve-oulo - Dados Propriedade 

Renavam 
?laca Atual 
:?laca Anterior: 

00144563088 Chassi 
EIJ-2833 Munic~pio 

Munic!25pio 

V E - CU LO 

9BWMF07X3AP000737 
SAO VICENTE DE MINAS - MG 

EM c 1 R c u L A Ir r- o 
lo . 3n:plac. Recibo 23/06/2016 Valor : 
0 : t. Mov . 04/07/2016 Registro 04/07/2016 
Placa Unica Fim IsenTrro: 
2• V~a §jy Nro. Vias 1 
ProprietBrio Atual Documento de Identidade 
GILBERTO DONIZETE MENDES 
C~PJ/CPF : 23.377.481/0001-54 
SndereTo : R JOSE DO CARMO CARVALHO, 245 - CASA 
Complemento : CASA Bairro : PADRE FRANCISCO 

PRO:JE~GE 
:6/0:L/2C~7 

IPVA Ano: 2017 Parcela: UNICA VALOR: 411,47 Origem Inf: SS~ 
Seguro Categ.: 02 Ano Ant .: Pago Ano Atual: Pago Origem Inf: S.~~~~ 

ANO LIBE~CAO OUTRA UF: 2013 Tx.Lic: LICENC/2017 

. ~t.-1o~~~nu 
,:: · ~· ... , _ .. - .·:· .. . · ..... 

............................................................................ ~;· ... ~ .... ~ .... e .... ü .... L" .... o ............ ~ .... M ............ c .... i .... ;;:< .... 6 ... ü .... C .... A .... 'j~ .... f .. ri" .................................................................... .. 

· ~·v··,-·. 

-~>.:·:'!. t, ·;· ........ 
1
• •. ti"! l(·:-:·:1';::) (;::: ,, 

o 
C::H'I' ')CF:• I':'.-:":\ 

r:,::::n 



01 00144563088: 
~ ··- . -- . 

GILBER':C L'ONIZETE l"f..ENDES 

; ..... , .._.f·:... ..,. -i-··· -

' 23.2:77.481/0001- 54 ~ 'f" EIJ--2833 -------· -- -- - ~---4- .- .. - : . - -- ·- -
--;){ .. ,.:AAt !'---- .. , ... ~----·---- ·-"' 

• I 9BWMF07X3AP0007 37 I/ I ·---·· ·- -~-· ____ ; \.-.-- _.,,._ -·---- ... 

tn 
-.:f1 
.-f 
C) 

'\1"'\.l'- I t t<'H 
I J1 t• \f< I \ '\11 ..._I • , '-

A.LG/GASOL 

~O()fJ 2010 

o 13/1/16 

f:I'i::u.TO OCIIUBH MBNOBS 

r:~IOM..,._.W 
IHG13l16111 SSP 

. -

tG I . 

'! 

tn 
C\1 

l6070608870 
)G5059.5282 

:::! ...... .--. 0 M M INAS G E RAIS 

""*' 
r o 

r-l 

012426086051 

• !' 

01 23_377.481/0001- 54 

ü0144f,e:::.088 lô V"d/Kot1B: 
'\ "'"\-:.-

45,5~ 5.üG 

4,15 

: 

,:· .. ·--o\.',. .:;o 

:..c=;.65 

::!!!: 
c::o ..... • =-= --



' 

'? • f fiÇ'jJ """-a..,....,_~ ·l:feNDAnlllnlo • Belo Horizonlle. MG - CEP.: 30.~ 
. CNPJ:17.2111.1~ -~~~1311.~~ 03 12C P~~&:l/1 

I 

I 

AGI!NCIA R ~l}ilt. Flffi!N-.0 Pmoro 548 Fale com a 

115 PRO::! fil~~ a:. oo·w "' 17.00 as 1>·:t.1 . ·r ~ COPASA 

GILBERTO DONlZETE MENDES -· 
R JOSE DO CAM DE CARVALHO. 245 
PADRE FRANCISCO 
SAO VICENTE DE MINAS 

REFER~NCIA DA FATURA-

Numero I o~~ Em· ~ ~~~d:r.o1 senta M6s l Grupo 

(1;1. 16. 57lll4CIIHI 1 17/11/'.!))6 11/11/2016 1 1'.':.-o~~ 757 

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS 
SERVI O Social l'~l lndu,trla! Púi>U<:A 

-ÂQ~ , r l I I I I ESOOÍÓ 

I 

I 

37.370.000 
t.fG 

MATRiCULA 

o 010 391 245 2 

IDENTIFICADOR USUÁRIO 

o 9"20 003 800 6 
.. 

I HIDR0METRO LEITURA CONSUMO FATURADO I 

I 

17~16 1 :t!J\t!J.%u; I p~ D~s m• 'iM 1 ~16 8 
,-,~ (X'245;!j 1«1 . 1!i2 ,. . 

HISTÓRICO O! CONSUMO I l CONSUMO MÉDIO 
Volume Dias Média m' I litros 
Faturado entre Dliria lU I Utros medições Utros 

N:N/a.Jld () ,,. ... , lb :.!!b l SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO 
OJV.!l16 
S..L/"20 té 
AIWZJ16 
.J.>I/21'1n 
""t.o1e 
~o~a ;/2)16 
H:t .'".x\li> 
~ :·'.:il1B 
! ft!t. ,':1! hi 
oÃ1\f".i! !b 
lli<L~?ll!.> 

FIOOIS de 
oonsumoom 

I.OOOIIIroo 
I'IX.O 
OA5 
5 A 10 

. CMournoda 

.. ' .u .• UJ 
10 lXXl 
lllXD 
n.LW 
12. llXl 
•l.IXXI 

10.WJ 
1 OOJ 

11 f..W 

'" ()..() 14 CXXJ 

-- u.--1.000liltos -., Tot.l 

5.00CXXJ 5.00 
3 .00CXXI 3.00 

8.00 

litros de égua 

Água Esgoto 

333 
3-l4 
2111 
43::! 
JF.. 
300 
J33 R$ o.~ R$ u.w 

·'I. 

• 259 
333 
500 
437 

TARIFA 
OlW:O FESUJ3'LIJC 

0.74WJ 
2.781nl 

14. ~; 
3.70 o.cxmo 
8,3!) 0.00000 

215.21 

o.()\) 
0.00 
0. 00 

0.00 

\4. 15 
3. 10 
8.36 

215.21 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I LANÇAMENTOS 
ABASIECIMENIO OE AGOA 

- WUI:TA P/ATRASO /MES 10/2016 FAT: 00116529063720 
JUROS DE IIJRA 

ai21 
0.63 
0.72 

lRI!lJTOS l~IIE'flES saH: O FAll.RiffNTO: PISIO)"'IIIS - Y!i..al: R$1. 78 

F'(ll'( mf'C., Cl:n!10 ,oL,1<JoiO.TIOO 
VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 

lflJ(Jl P/IPA ..00::. CXJIS..Lllõ S8J IWCO. 06/12/2016 ++hH,k$2í.06 

n • 1....., .,.. ""'' ,...., • ~•"' • """' • - '"'"' ... ~ .......... 
~N-.0 VN.JP. 1.9CitfNTO ~i'HJ VN.JP. 1.9CitfNTO ~ N-.0 VN.JP. 1.9CitfNTO 
10/2016 31. 7ll Cl!/11/2016 

ATE 14/11/2)16 ~ KJ.J$H'CJ3 P!'G'tENTO OOlS) SEJJ(~) CEBITO(S). PN31H);) ATE 19112/'.!)16 ...00:: 
EVITA O a:RTE (~ 04011~.&5. ~ . !ES:XNliOOE r:J«J ...._ 1E+'A SIOO ~-

~ .. INFORMAÇOES GERAIS 

ES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N" 5440 

Mlnimo 
AnaliSadas 
Fora Padriles 
Dentro Padriles 

Cjêiô 
14 

() 

1 4 

OtiMíViÇ&ã: 'NJõ õ&lgil&lõ 

Nllmero de Amostres 
CõiifotTIW T~is <;i EscMf1ftla co/i 

14 10 14 
o o o 

14 10 14 

" •••••••••• • o-~ ••••••••••••••• ~ • • • 

-
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::;;!;1.7 - N<:\O c:onst<7.'\ ._:i.nfrac:ao fJal"a o ve:i.a.llc> 
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:-~-- .L~ :;:T: L " ~ ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

DE 

SÃO VICENTE DE MINAS - MG 

CERTIDÃO 

NO DE CONTROLE 

11412016 

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA GILBERTO DONIZETE MENDES - MEI, 
ESTÁ QUITE COM OS TRIBUTOS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA. 

. FICAM, TODAVIA, RESSALVADOS OS DIREITOS DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR 
QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS. 

PARA CONSTAR, PASSAMOS A PRESENTE CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO. 

OUVEIRA CARVALHO 
Prefeita Municipal 

__ Válida por 90 (Noventa) dia~r 

DEi1!/l1VErtfBRO DE 2016. 

......-f . 
úte ~'•".t, _.A ... ~ ~,..~~-
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~ SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS . 
'~ 

CERTIDÃO EMmDA EM: -CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 29/11/2016 
.~unic;J) 

Negativa 
~/ 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: } ~ \ 27/02/2017 

:~~ ! •;u s 

NOME: GILBERTO DONIZETE MENDES 04308545609 1\~ g 
~ . ' . 

CNPJ/CPF: 23.377.481/0001-54 ''---./ 
LOGRADOURO: JOSE DO CARMO DE CARVALHO NÚMERO: 245 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ROSARIO CEP: 37370000 

DISTRITO/ POVOADO : MUNICÍPIO : SAO VICENTE DE UF: MG MINAS 

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

1. Não constam débitos r elativos a tributos administrados pela 
Advocacia Geral do Estado; 

Fazenda Pública Estadual e/ou 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re~tro de formal de partilha, de 
carta de adjudicas:ão expedida em autos de inventário ou de arro mento, de sentença em ação 
de s~araçao judiCial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens im6veisL esta certidão somente terá validade se acomganhada da Certidão de 
Pagamento f Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43. 81/ 2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

I IDENTIFICAÇÃO I NÚt-1ERO DO PTA I DESCRIÇÃO I 
I 

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

=>Empresas=> Certificação da Autenticidade de Documentos. 

I CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO : 2016000184631342 
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~~MG - COMARCA DE ANDRELÂND:A 

CERTIDÃO CfVEL NEGATIVA - ESPECÍFICA POR ACÃO - FALtNCIA E CONCORDAT~ 

CERTIFICO q~e , revendo os registros de distribuicão de acão de ~ATUREZA c ~ ··"· 
~esta cowarca , até a p~esente data , nas acões especí f icas de CONCORDATA FRE-:EN~I v ~, 

CONCORDA7~ SUSPENSIVA , FALf~CIA JE EMPRESARIOS , SOCIEDADES EMPRESARIAIS , 
MICROSMPRESP..S E EMPRESAS DE; PEQUENO PORTE , RECUPERACÃO EXTRAJUD:::CIAL , REC:J F-'ERAC,\0 
JU~ICIAL NADA CONSTA em tramitação contra : 

G:::~B~RTO CON:ZETE ~ENDES 

;, FRESF:t.;:-E CERT:::DÃO NÃO EXCLU:;: h. ?OSSIBIL:::DP..DE DA EXISTÊNCIA 
~ATJREZh. DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS . 

Obse!vacôes dalo) Escrivã lo) do Judicial : 
Ct'PJ '\ 0 23 . 3'' . ~8U0001 - 54 

A~DRELÂNDIA , de 2016- 14 : 44 : 10 

ATr:NCÃO : 

ALADIM RIBEI O D' ALESSANDRO 
ESCRIVÃ(Ol DO JUDICIAL 

Aladim Ribeiro 'Alessandro 
Matr.: 1.003 953-7 

Cer~idào composta de 001 fo1ha(s) . 

DE OUTR;.S ~CÕES ~· 

A presente certidão abrange os processos.da Jus tiça Comum, do Juizado Especia~ e da 
Turna Recursal . 
~ocumento emi~ido por processamento eletrônico . Qualquer emenda ou rasura ger c. 
sua invalidade e serã considerada como indício de possivel ad~lteracão ou tenta~1V6 
de fraude . 
Esta certidão só é ~a:ida no original ou de~idamente autenticada por ofic~al públi~ . 
?ara maior segurança , confira a grafia do nome so~icitado , a data e hora de emis~2c . 

ISENTO DE PAGAMENTO . Provimento- conjunto n° 12/2010 
FÓRUM PRES . JOÃO PINHEIRO 

PC . VISCONDE DE ARANTES S/N° BAIRRO : CENTRO CEP : 37300000 
ANDRELÂNDIA - MINAS GERAIS 
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Seguro de Pessoas 

Nome: 

Apólice n° 27212 

CERTIFICADO INDIVIDUAL 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
I 

ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS - APP 

DADOS DO SEGURADO 

MBM Seguradora S.A. 

CNPJ : 87.883.807/0001-06 
Rua dos Andradas 772 
Cep 90020-004 
Porto Alegre- RS (51) 32162500 
SAC - 08005412555 
www.mbmseguros.com.br 

GILBERTO DONIZETE MENDES 

CNPJ/CPF.: 
23.377 .481/0001-54 

Endereço: Cidade: UF.: 

JOSE DO CARMO DE CARVALHO 45 45 SAO VICENTE DE MINAS MG 

CEP.: 

37370000 

Fabricante: 
VOLKSWAGEN 

N° Renavan: 
144563088 

DADOS DO VEICULO 
Marca/Modelo: 
KOMBI LOT ACAO 1.4 FLEX 

Lotação: 
15 

Região de Circulação: 
BRASIL 

Ano Fabr.: Chassi: 
2009 9BWMF07X3AP000737 

Uso do Veículo: 
TRANSP .PASSAGIESCOLAR 

Placa: 

EIJ2833 

Tipo: 
ONIBUS 

Nome do Condutor Principal: CPF.: 

···•. APÓLICE N° 

27212 

Garantias Contratadas 
MORTE ACIDENTAL 

DADOS DO SEGURO 

VIGt:NCIA 

A partir da zero hora do dia:25/0 1/ 17 Até às 24 horas do dia: 24/01/18 

Capitais Segurados 
R$ 50.000,00 

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE R$ 50.000,00 

A indenização será devida mediante cumprimento das obrigações expressas na proposta e Condições Gerais. 
Processo SUSEP n° 15414.002864/2010-51 . 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 

Vencimento 
27/01/17 

27/02/17 

27/03/17 

27/04/17 

Prêmio Liquido 

R$ 215,19 

CONDIÇÓES DE PAGAMENTO 

Valor da parcela Vencimento Valor da parcela 
R$ 54,01 

R$ 54,00 

R$ 54 ,00 

R$ 54 ,00 

Custo de apólice IOF Prêmio Total 

R$ 0,00 R$ 0,82 R$ 216,01 

? p Porto Alegre, 24 de janeiro 

y o~~~~ r 
,• 



APÓLICE N° 027212 
VINCULADA À PROPOSTA N° 70007606 miim 

~ 
Seguro de hsso~• 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS - APP 

DADOS DO ESTIPULANTE 
Estipulante: 
GILBERTO DONIZETE MENDES 

Endereço: 
JOSE DO CARMO DE CARVALHO 45 45 

Bairro: I Municfpio: I UF: 
SAO VICENTE DE MINAS MG 

Representante Legal/ Responsável: E·mail: 
gilberto donizete mendes 

DADOS DO SUBESTIPULANTE 
Subestipulante: 

-
Endereço: 

-
Bairro: 

..... ~ . I Município: I UF: 
~ 

> 

Representante Legal/ Responsável: E·mail: 
- -

CNPJ/CPF: 
23.377.481/0001-54 

CEP: 
37370000 

Fone: 
00000000000 

CNPJ/CPF: 

-

CEP: 
-
Fone: 
-

A MBM Se9uradora S.A., doravante denominada apenas Seguradora, baseando-se nas infonnações constantes da proposta 
apresenta a pelo Estipulante acima mencionado, proposta esta, que servindo de base para emissão da presente apollce, fica 
fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato de Seguro, obriga4e a indenizar, nos tennos das Condiç6es Gerais, 
Especiais e do Contrato de Seguro, as consequências dos eventos abaixo discriminados, de acordo com as especificações 
anexas. 

Filial: I Apólice: I Ramo: I Processo SUSEP: 
RIO GRANDE DO SUL 02.0982. 027212.0001 0982-Acidentes Pessoais 15414.002864/2010-51 

fTipo de Seguro: I Custeio do Seguro: I Grupo Segurado Inicial: 
NOVO CONTRIBUTARIO 15 vidas 
Prêmio anual a vista: 11• Parcela: 13 parcelas: ~encimento das parcelas: 

R$ 216,01 R$ 54,01 R$ 54,00 ia 27 de cada mês 
Prêmio Uquido Inicial: 1:: 0,38% I Prêmio Total Inicial: 

R$ 215,19 0 ,82 R$ 216,01 

VIS!~ nela: 
Da 00:00 hora do dia 25/01/17 às 24:00 horas do dia 24/01/18 

Veículos cobertos pela apólice*: Lotação*: Capital Segurado Individual: 
1 Onibus Conforme proposta R$ 50. 000,00 

Í ' 

• conforme relação anexa à proposta de seguro. 
Garantias do Seguro: Capital Segurado : Prêmio: 

Básica(s): 
· Morte Acidental: R$ 50 .000,00 R$ 85 ,88 

Invalidez Permanente por Acidente até: R$ 50.000,00 R$ 130,13 
' 

Banco: I Agência: I Conta Corrente: 
399- HSBC 157- Centro 490557-8 

Corretor: Inscrição SUSEP: l Código na Seguradora: 
AGIPLAN CORR.SEG. SOC.SIMPLES L TOA 10.0480657 014710 .... 
SUSEP -Su rintendência de Se uros Privados- Auta uia Federal res onsável ela fiscaliza ão e controle dos mercados ~-4 ... 
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SINAL TREINAMENTO 
EDUCACIONAL 

) 

SISTEMA INTERAMERICANO DE 
ANDRAGOGIA LTDA 

INSTJTUIÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZADOS ~~~-~~Gt~,,... 
' cw~t. l)llll'-~ \<.~'-'s 

C f d . ~~t_C,\SI~Il-~11l·'~1_1~1~~'-sG't. \ 
• • . <;..f$/J t. ~ ~ ~ "''~"'<;, "o -~~-e~l IC~ o ~ s}-O~~ct.~:~l~:~~~~~;~Ç\.wtottJ:>e~ 

\~~''' t' l~ ' 

CNPJ: 01.407.815/0001-52- REGISTRO DETRAN/MG 994101 
~tll~o t . · ó' W~' oúl.!S 

t~~ ~1cell\t a •'" 

ta~'~~~c••'• " 

CERTIFICAMOS, que GILBERTO DONIZETE MENDES 

~... \1: " ••• _.\· ~ 

Cadastro cte Pessoa Física CPF n.0 04308545609 RG: MG13116111 UF: MG 
':::Participou do CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PERIGOSos·, ministrado pelo Centro de Formação de Condutores SINAL TREINAMENTO 
EDUCACIONAL , CFC STE, Categoria "A" do Município de Belo Horizonte, previsto nas resoluções 

N° 168 e 169, do CONTRAN. 

Carga horaria: 50 HORAS/aula Periodo: 2511112016 A 1311212016 

Belo Horizonte, 13 de DEZEMBRO de 2016 

RUAAUGUSTO JOSÉ ARAÚJO, 94 • B. SÃO GABRIEL · TELEFONE: (31) 3493-1269 • CNPJ 01 .407.815/0001 ·52 



CERTIFICAMOS, que 

) 

SINAL TREINAMENTO 
EDUCACIONAL 

) 

SISTEMA INTERAMERICANO DE 
ANDRAGOGIA LTDA 

CNPJ: 01.407.81510001-.52- REGISTRO DETRAN/MG 994101 

GILBERTO DONIZETE MENDES 

Cadastro de Pessoa Ffsíca CPF n.0 04308545609 RG: MG13116111 UF: MG 
Paftk;ípou do CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, 
mti1ístrado pelo Cêntro de Formação de Condutores SINAL TREINAMENTO EDUCACIONAL , 
CFC STE, Categoria "A" do Municfpio de Belo Horizonte, previsto nas resoluções N° 168 e 169, do 
CONTRAN. 

Carga horaria: 50 HORAS/aula Período: 2511112016 A 1311212016 

Belo Horizonte, 13 de DEZEMBRO de 2016 

r\/ ... 

... 

Instrutor de Trânsito Diretor de En;tno 
Rodrlgo Jose MJ.éhado 

Registro DETRAN ... AfG N° 26218 

RUA AUGUSTO JOSÉ ARAÚJO, 94 . 8 . SÃO GABRIEL· TELEFONE: (31) 3493-1269 • CNPJ 01 .407.815/0001·52 

cn~ 
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SINAL TREINAMENTO 
EDUCACIONAL 

) 

SISTEMA INTERAMERICANO DE 
ANDRAGOGIA LTDA 

" 

iNSTITUIÇÃO ·o e CURSOS ESPECIALIZADOS ~~oi)~~'~ ' c f J .c."\~)C.I.J'~~~~11Ç)~~~~~~~"''"' 
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,.f\~~(,1"'" . 
CNPJ: 01.407.815/0001-52- REGISTRO DETRANIMG 994101 

CERTIFI~AMOS, que GILBERTO DONIZETE MENDES 

Cadastro de Pessoa Flsica CPF n. 0 04308545609 RG: MG13116111 UF: MG 
Participou do CURSO PARA CONDUTORES DE VE/CULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, ministrado pelo Centro de Formação de Condutores SINAL TREINAMENTO 
EDUCACIONAL. CFC STE, Categoria "A" do Municlpio de Belo Horizonte, previsto nas resoluções 

NO 168 e 169, do CONTRAN. 

Carga horaria: 50 HORAS/aula Periodo: 2511112016 A 1311212016 

Belo Horizonte, 13 de DEZEMBRO de 2016 
•• ' y ,t•f!ot(~ 

:!! ~ 
~ ~ c 

Instrutor Trânsito ~- J:: ~l ~ 
.... ~ 

Moises Alb"'llarla Mateollno { ~ ~f: ~V 
Registro DETRAN·MG N° 25154 ~~ -.;,Q / 

j /?% j-l<ho ~~t }n wvL 
orlado r ~ ' ~ 

RUA AUGUSTO JOSÉ ARAÚJO, 94 • B. SÃO GABRIEL. TELEFONE: (31) 3493·1269 - CNPJ 01.407.815/0001·52 

1/u 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTO• f EDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: NELSON GLICERIO DE CARVALHO 76020509672 
CNPJ: 17.690.746/0001-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-..er quaiSl; ,, ·1 d1\Adas de responsabilidade do 
sujeito passi\,{) acima identificado que \Aerem a ser apuradas, t' 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\Ada Ativa da União juntr.• <1 Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fil iais E: 110 caso de ente federati\,{), para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \Anculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\,{) no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive d~. contribuições sociais pre\1stas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 2·1 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PL,t N nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:08:31 do dia 20/12/2016 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 18/06/2017. 
Código de controle da certidão: 6A44.2F64. DC1 D.4303 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1769074610001-77 

Razão Social: NELSON GLICERIO DE CARVALHO 76020509672 

Nome fantasia:MERCADINHO NELSON DESPACHANTE 
Endereço: AV BELO HORIZONTE 587 CASA I VILA VASSALO I MINDURI 

I MG I 37447-000 

A Caixa Econômica Federa l, 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 encont ra-se em situação regular 
perant e 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: 01/01/2017 a 30/01/2017 

Certificação Número: 2017010104035307909316 

Informação obtida em 13/ 01/2017, às 12:50:30. 

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

Identificação 

Nome Em presarial 
NELSON GLIC ERIO DE CARVALHO 76020509672 

Nome d o Empresário 
NELSON GLICERIO DE CARVALHO 

Nome Fa ntasia 
MERCADINHO NELSON DESPACHANTE 

Ca p ita l Social 
6.000,00 

No da I dentidade 
m6494291 

Órgão Emissor 
ssp 

Condição de Microempreendedor Individual 

UF Emissor 
MG 

CPF 
760.205.096-72 

Situação Cada stral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
05/ 03/2013 

Números d e Registro 

CNPJ NIRE 
17.690.746/0001-77 31-8-0305069-6 

Ende re ço Comercial 

CEP 
37447-000 

Logradouro 
AVENIDA AV BELO HORI ZONTE 

Compl e m en to Bairro 
CASA VILA VASSALO 

Municíp i o UF 
MINDURl MG 
Ponto de Re ferência 
PERTO PADARIA DA NORMA 

Atividades 

Data d e Iní cio de Atividades 
05/03/2013 

Número 
587 

Código da Ativ i dade Principal Descriçã o da Atividade Principal 

47.12_1100 Comércio varej ista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns 

Código da Atividade SecundáriaDescríção da Atividade Secundária 
1 49.24-8/00 Transporte escolar 

Te r mo de Ciê ncia e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório- declaração 
prestada no momento da in s crição : 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo o.s requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura 
do Município para emissão do Alva rá de Licença e Funcionamento, compreend idos os aspectos sanitários, 
ambientais, t ributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao 
uso de espaços públ icos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de 
Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certt ficado comprova as tnscnções. alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de 
Mtcroempreendedor Individual. A sua acei tação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resol ução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação 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 (q uando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos 
abaixo no endereço eletrônico http://www .receita . fazenda .gov .br/PessoaJ uridica/CNPJ/fcpj /consulta.asp 

Número do Recibo: ME48859284 

Número do I denti ficador : 176907460001 77 

Data de Emissão: 

19/ 01/2017 



Ít OOC .IIIINflDM)I / 010 fMISSOR Uf 

M6U42Dl SSP 

~ CH Ji t:W'A NASCIMINTO l 
760.205.096-72 }3/01/1969 

~ 
LOURIVAL PAIVA DE 
CARVALIIO 
ANA AUGUSTA DE 
CARW.LIIO 

u . 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 'T'RABALHISTAS 

... 
Nome : NELSON GLICERIO DE CARVALHO 7602 0509< (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 17 . 690 . 74610001-77 
Certidão n° : 12341559912017 
Expedição : 1910112017 , às 16 : 01 : 20 
Validade : 1710712017 - 180 (cento e oi tent ·I lias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica- se que NELSON GLICERIO DE CARVAJ. ftO 7 6020509672 (MATRIZ E 
I 

FILIAIS), inscrito(a ) no CNPJ sob o n ° 17. 690 . 7 4610001-77, NÃO CONST~ 
do Banco Nac ional de Devedore s Trabalhistê 
Certidão emitida com base no a r t . 642- l. da 

Trabalho , acrescentado pela Lei n° 12 . ~40 , 

na Resolução Administrativa n° 147 01 2011 • 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 

' 
Os dados constantes de sta Ce rtidão são 
Tribunais do Trabalho e estão atualiz 
anteriores à data da sua e xpedi çã o . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão at 
a todos os seus estabelecimentos , agê: .... :i c.1 

A aceitação d esta certidão condic io ~a 

autenticidade no porta l do Tribunal S 
Internet ( h t t p : I I www . t s t . jus . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedo res Trabalh. 
n ecessários à identificação das pe sso 
inadimplentes perante a Justiça do Traba 
estabelecidas em sentença'condenatória tr. 
acordos j u d'i c i a i s t r a b a 1 h i s tas , in c: lt: ~ 
recolhimento s previdenciários , a hc 
emolumentos ou a recolhimentos dete rmlnaa 
de execução de acordos firmados pe rant~ 

Trabalho ou Comissão de Conci liação Pré 

1sol i dação das Leis do 
7 de jul ho de 2011 , e 
Tr ibunal Super ior do 

re sponsabi lidade dos 
s até 2 (dois) dias 

a empresa em re lação 
filiais . 

1 ver i ficação de sua 
rio r do Trabalho na 

a s constam os dados 
a turais e jurídicas 
quan to às obrigações 
tada em julgado ou em 

no concern e nte aos 
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MUNICIPIO DE I · INDURI ./''"";~~ 
Estado de M inas G(~ra is 1 Fts.Q{) ~.) 

~-~ Rua Penha, 99 - ViiÇl Uassalo .~ a~a ~ ... . ~ ,c.- "*','t 

· 37447-000 ~ Mindú f· - MG ·. . 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IVIUNICIPAIS.___ 

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. 
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.xx.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 

PESSOA JURÍDICA 
Razão Social: NELSON GLICERIO DE CARVALHO 

Endereço: AVENIDA BELO HORIZONTE N2 587- VILA VASSALO - MINDURI- MG 

""• Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR 

Data Início AtiviDADE: 12 DE MAIO DE 2014 

Inscrição Municipal: 419.31.0007 

Inscrição Estadual: 

CNPJ: 17.690.746/0001-77 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA .~ERTIDÃO .... ~ 
// 
~ . 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipal, o direito de cobrar 

quaisquer débitos que venham a ser apurados a pó, o fornecimento desta, 

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

presente data referente ao(s) tributo(s): I.P.T.U, I.T.B.I. I.S.S.Q.N. E 
ETC.XXXX. · 

Janeiro de 2017 . 

. rl7 954 ') 11 ,'r~nl-JO-, 

'\ f•JJ:,,:,• S:J 

Ct.i-' ~J l~ ·; r·11 

L r.u .. .. " .. : 
" :. - J -· 

\Jilce e Souza Pacneco 
Ag.Administrativo I 
CPF: 846.173.146-87 



~~ ~ufliCip,)/ 
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_ .~ ~JG t·! Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

~ Q. l 

Contri buinte , õ- ::t:fL1-.._f) 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie ju~tb'-à___/ 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
' 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

17.690.746/0001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EM PRESARIAL 

NELSON GLICERIO DE CARVALHO 76020509672 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MERCADINHO NELSON DESPACHANTE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

05/03/2013 

47.12-1-00- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
minimercados , mercearias e armazéns 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

49.24-8-00- Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIV IDUAL) 

I LOGRADOURO 
AV AV BELO HORIZONTE 

I CEP 
37.447-000 

EN DEREÇO ELETRÓNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 

V ILA VASSALO 

ne ls ond e s pach ante m indu ri@ g m ai l.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

I MUNICIPIO 
MINDURI 

I COMPLEMENTO 

CASA 

fUFI 
~ 

I TELEFONE 
(35) 9923-2701 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/03/2013 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 201 6. 

Emit ido no dia 19/01/2017 às 16:34:00 (data e hora de Brasília). 



·-

LAUDO DE ANÁUSE DE AGREGADOS VEICULAR 

VISTOIUAS Al/TOMOTIVAS 

UNIDADE: SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA ME 

DATA DA ANÁLISE: 25/011201714:23:14 

ANALISTA TÉCNICO: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO 

VEÍCULO: VW I KOMBI 

MARCA: VW 

COR: BRANCA 

ANO FABRIMOD: 1998 I 1998 

PLACA: HMM0858 

ME 
LOCAL: S"'O LOUREHCO/MG -DATA E HORA: 2'i01/2017 - 14:17:31 

NÚMERO DO CHASSI: 9BWZZZ237WP004607 

NÚMERO DO MOTOR: UGA003105 

NÚMERO DO CAMBIO: PF20028 

NÚMERO DO RENAVAM: O 

RESULTADO DA ANÁUSE: APROVADO 

AN; # ETALHADAS DOS AGREGADOS: 

{))~ 
1/4 ~ 

.,.. ...... .._ ... -: ... · . . , 

(;o~vi'\ICip<li 'O O'~ 

~
~ · ~ ~ 
· FtsOf-t S 

~;::oro~ o- .... 
~ • r 



10-cONDIÇAo DA PlACA: 

~·~ ..,carlfor..- (ale) 

30-coNDIÇAO DAS ETIQUETAS DE JDENTFICAÇAO DO CHASSI / ETA: 

1~A OOCXM'ARllMENTO 00 MOTOR: 

01.Qvnll 

2-ETlQUETA 00 BA19nE DA PORTA: 

01.Qvnll 

3-ETIQUETA 00 ASSOALHO: 

01.Qvnll 

20.CONDtÇAO DA GRAVAÇAO DO CHASSJ NOS VIDROS I VIS: 

1- DIANTEIRO tpARA-8RisA): 

~da& pac1r0es do fabncarole 

2-PORTA DWnBRA ESQUERDA: 

~da& padróes do f~bncatà 

4-LATERAL lRASEIRA ESQUERDA: 
~da& padróe5 do fabncante 

6-lRASEIRO 

5-<Jnglnalot)en da& l"'d<Oetl do fabricanle 

6-LA TERAI.. lRASEIRA IJIREITA: 

~da& padrOetl do labncanre 

li-PORTA DWnBRA OIRSTA: 

~do& pad<Oetl do fabncante 

40-CONDtÇAO DA NUMERAÇAO DO MOTOR: 
14--.çAD~ na Base Nlácnâ (BIN) aan:idecoma ~ doVIIICtJo 

19-Topo ele gm~~ dentro do podia do fot>ncar«e 

IG-CONDIÇAO DO NÚMERO DE cAMBio: 
~.......açlo -0 dos padrOes do fabncanlle 

~*' nao regsiJada nas l:ant<IO' ele~ do5 (lglo5 tomp!letúl51 BIN 

82-coNDiçAO DO NUMERO DO CHASSJ: 
+NI.f!WIIÇao denlro dos pedro. do fabncare 

tS-CONDIÇAo ESTRUTURAL DA CARROÇARIA; 
09-0........., n&o poocuo Ye$llgoo oprenle de •vana. corte eloo ~ sont'ocatNo ,_peites eRn.Cu"- da carrocena. 

!~GISTRO OU HSSTÓRICO DE LBLÃO I SALVADO I SINISTRO I ROUBO I F~ 
1-0PÇiotW:lcx:HTRATAD/< PEl.O~IIELPEL.O'Io€ic:ll.oNO ATOD41NS1'Eçkl 

ObservAÇão: VEicuLO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM VAUDADE POR 110 DIAS A PARTJR DA DATA DE E~O. 

IMPORTANTE 
• O presente lAudo possui caráter ínfonnatiYo de anilise particular do wiaAo desctílo, nio substituí etn hipótese algl.IIN a "'-ricia Oficial do lnslíMo de Crimínallslíca. A wlidade 
restringe-se ao- rnorneNI> do enme, em razi.o do que a Top lilstorías Automotivas nio se responsabiliza por q...&quer modilicações posteriores sofridas pelo veia*>, tais 
como: danos no c:har.ai, mudança de motor, mudança de cimbio, etc. 



Fotos do Laudo: 53889 
TRASEIRA 

ECVHO: SM ME HO: 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG - OATA E HORA! 2~/01/2017- 14:17:37 LOCAL: SAO LOUREHCO/MG - OATAE HORA: 25/01/2017 - 14:17:31 

CHASSI MOTOR 

ECV HO: SERVIÇOS OEVISTORIALTOA ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG- DATA E HORA: 2':;/01/2017- 14:17:17 

ECV H o: SM Ul SERVIÇOS DE VISTORIA L TOA ME 
lOCAL: SAO LOUREMCO/MG- DATA E HORA: 25/01/2017 - 14:18:15 

KM 

Vistoriador 

RODRJGO DOS SANTOS CARVALHO (7 -425-690) 



TOPBASIC 
Código da Consulta: 80633 

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: HMM0858, MG, 

Ano Fóllbrialçio: 1998 
Ano Modelo: 1998 
Conlbustivel: GI\SOUNA 

Cor. BRANCA 

Marca Modelo: 'IIW((M3I 

Tipo Mont.gem: IW>IJSFONivEL 
T1po Veiallo: COMERCIAL LEVE 

categoria veiculo: IW>otif'CHIIEL 
Espécie v~ MIS10 

Munidpio Emplaca--.o: WOR 
PIKa Abal: IMDI58 
~ IW>tEf'ONML 

UF llaisdiçlo: loG 

UF Placa: loG 

aa.i:~7 

CNT I ,... YeKIIID: NAoasFONM:L I o 
QpaddadedeP Jeir"OS:IIIo~ 

C.-idillle de c.p: o 
Proc.eltênda Yeialk lllo[Ef()H!va 

QuanlidMe de a-o 
OllindrMas:: 11100 

~61 

T.,o arr-ia: a.-RJRGN:> 

caiu 41e c:iMIIio: NADCJSfOII\a 
~·--= lllol&'ONM:l. 

llúaera Motar: UGIIOOJ1(15 

; .......... - - P' -···· ...... ..........-l.a TERNO DE CJtNCIA DO CON'TltATANTe Eu,CX>IIIJmortedesb_.,..,cledorot•Woemnp ,. •lnfarmoçi5es_deoa:bs,._.._ ___ lrtonnaçãosprabduno 
C1D1110 de5Q _ .... v..., exd-COLAIORAR aon o"""""""" de IV<Iiguao;loclt. ~elo""""*>. ..,.;,jo-amo ..u-clt. ANÁUSE ,MVIA e n1o cano 
.....,_de-..., do vutono r;Jou ~ doftiam. As onfonnoçlles eóblllos .-.-sio•-.,.- .......,_ .. -.. eloaro do-.b ls "-,sitos e-"""' de 
dodos oro allltM:Idas, cabendo •"'"" <lllhlmante, ern G>O de díMda ou divetgõndo, ........., .__o ór1J1o arnpell:nte. ..,.. """'-""""'" ..._ intanno(;iies do lllrn<ólos .......,11! oo 
projlrlelátioloP do veicule>. O...,._du~~lrio COMUita ddrdN<a-""*-• COMUita eloóopo... 1 t b: ... fito de-~....,_..,.. 
oa~ rnoditimdK ou rellr...S..de- "m--ine" .,....círglao públcm.lnslílulliíes-e •--. onde dedom..a.- -.... -· Top....,._,de- ........... 
,_bilidado caoo hojo dNe<g,._ clr ~c- • utmoçlo • ~fotliVÇile$ oro c..--,..,. 11M-.,.. de-.,,.., ... - --boncaaclr dodos. tos"-s 
-c:ano·nJotarifada/cart_.. __ dispc:w llizJdoo se houver ~---,~-de-rooiiiD*......._ ------"hhot<<ID" olodl..
e...,erte-d~ .. -em......,......,.dc-oude_......,......~--Sio~---......_de-rogootnr5, --cada vamaiSam .... e -.....-. parim, ,_......, qw seja,__....,--nistmt ,_de •-•·•_..,....,. relaçloubues...-, 
oncbiw cloopr6pr100 6rv'ao(Trtnw., Doibmsr;Jou -)utárnwnoerotre as prcSp..""--a•-..:aclo.INFORNAÇÓESINPORTAifTU Soaltf AS IASES CONSULTADAS, 
MERCADO E ,ROCEDtNCIA DO váCULO: Dodorol<lr d&>oo Umblm de 4110--~cldint- pnípriooalórae-clt.r ........ -• ~podendo .. 
,....,__apogadooo<Japr-•~cu-_.,.., dormaçõa~---..-por-- .............. -o•-~ 
~-podem ..,.........,-,adrídlso/ou,...donnadasparSeg~..-..,~Õrvi<SdeT.--_.._de~-.-"'~~ ... 
ntar de evento ao regostra .-e.T.-. eotou óonlle que,. regostroo de-ou-..-... DmM Slo~ no,_ clrJtESTJIJçAO- Oba.,••• •• CRLV (bdWm amo R.eotnçh--•· Vedada • CWaloçlo,Sinlslro.._..,o, <te) c esse regiolro -•....efM,..... ~,.,...,...._ o.......,..,nogíllno..,_ (deodc <1110t...,. sito,_o 
B*trnclrOtorTéftao ou-..-..... Sqoncba)IÚo-~lalha-...,-., .... de-em~á----esb """""o.._uopalod 
scr-ouoc>lbdode-~c-p&6cm--.t.to--~ .. --........ ..--..ãtadoe/OO.__. __ .....,_III......,{cno-o ~figa..,....,.,, poío_....,_cnoo COMtom apontadoofiO-c,_ .. ~ ..,CIM...,ON, .........,_.----· é.,.,.,_.~ 
.. au.v•- ont.nores). ._,__-ddlt< a booe de ...... -......_..,__,,..,_ --birn---ait"-• rMioode reg...,. ... 

~111tn!omorcaclo~~-,....m.-""púbicaoou•ll1tn!•----....... omnlo..,.....-;,--.---·----• 
dofilodos. ""'-. partanto ..... R!Iillra5de ~tntegral nlo slo dMAgodoo. co....----filodt. ,..,_ ...... ...,.._...,.. ... ~....,..,. 
·-,,·wt • 4 toclo e a'*- des& ~ deveNio- redomodoo .a,""""'--• ""'* 251 do~ de 15 de -·111M.~ ... gus M q:sgo 4e !!!!lrl!s9!t 
oods!!) ~ f!!!1!S1n w '!S!Í'I!!S eo ........_ """"JIOI' ~: alogomcnto, rouloo-apóo oporiodo ck ~. ----·--"'"'· Qdto._á ~de 
peças r;;;;;;to;;; fab de peç35 de~ e/00 de-......,.... que muiiM vezes-- lllo slolioaçodo& ou ~poro omm:oclopor- eo«bbwa do --a. Yak...,... 
------os-r~Umblm,.booede..,IStrodio"-_.. ___ ou"'""'ewmto5Pw~•-•""''inoaáap51a.C.ObeUmblm 
-que ....... 1"!1 .................... ~ guordom/dMJigam .... r<jliiàr•-parl-.... data .... oaxrináa .. -.. t -oll!ftçlo redolondo.--
onf11rmaçi1es ímp' ..... na l'l!oq.-, no CIU.Ve no CRV, <l5pO<ialmerote quanto a~ du ca-loitJcaos elo wiculo, eastináo de~- ...... "REM", "DA', "Dl" e "'emoa 
tnt<>nnOÇiles-no "~ .. ~clo cloaoonentaçlol&lca elowlado:o.--....-~em-de~......,._,~-. &p!io,~ 

Snstro I lóodeSinislrDe desmstro leíllo fVentoC rvo · CAift5lltado no......, --.a.n.lldoT.-,.,,~. 
Quo11ca'"' HIStória> de~ Graoame c/oo qua ---.........., nest2 aso ·---·-.,--do Oonll7on • ~de 

OrigemedeRegllti'O,polodivergêncooo"""'""'l- u dedadoo do-uila buscaras~ m-..Es• dodlo<si oumator ~ 
moddo de u c::ont13t:Kto No 5illlietrtin105 e • m~iof e dêud1 ocorre I:Nssl! A. etrn iruoal 

ou r · sem~ a Tt.insixutetcm '"recurso nte"" ra eM~~ ~ ou dl o somente o 
~PorlaniD,pdcoo......,.oama e . -.aTopl'loridK-semp<ea~de-VISTO CAUTELAII.oam.mplo 
Olíiii;Eíídô noõnOiiíê de. idcntlficador..,.,. Oll'ogodoo e doi cstriJtln • aondições do-'-'"'"- e gar>r11r • slluaPo 11oica elo-,. de-... aomponentesl L- Jindl 'J'!! a 
-rc • - muilo • basesdedados c :ar -



SM UL TRAVISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS L TOA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271 - Box 05 
Federal - São lourenço/MG 
CEP- 37470-000 

Tei./Fax {35) 33326955 
Skype: tepedino27 

LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 

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

DATA: 25/01/2017 PLACA: HMM0858 
MARCA/MODELO: vw /KOMBI RESULTADO: APROVADO 

Identificação - Veículo 
AP tiP 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

DISCIIçlo 

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 UP 

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 IEP DISCIIÇÃO 

X Adesivo nr<> pass. 20 x 20cm 
1--+---1 
X Extintor de 4 Kgs 

1--+---t 

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

X Faixa refletiva 

Grade traseira 
1--+---1 

DISCRIÇÃO 

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

1---+---1 

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 homicídio, rol{bo, estupro e 

corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órglo responsável pela respectiva concessão ou)autorizaçlo. 
- .. 



~ Município de Minduri 
Creacim~toeTransPI'.....,Ie www.minduri.mg.gov.br • munlciplo@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

~·e'RTiof:iCADO DE REGISTRO CADASTRAL -

\~~õic;j;~ 
-,~\ 

Fls[}J J__ ~·· 
-

DATA DO CADASTRO: 26/01/2017 MINDURI- MG 
VALIDADE: 30 DIAS 

. 
~ 

Que se concede à empresa NELSON GLICÉRIO DE 
CARVALHO 76020509672 CNPJ N°- 17.690.746/0001-77 estabelecida 
na Avenida Belo Horizonte, n° 587, Bairro: Vila Vassalo CEP: 37.447-000, 
Minduri estado de Minas Gerais por ter apresentado documentação 
completa, segundo exigências legais, estando a mesma habilitada a 
PRESTAR SERVIÇOS E /OU EFETUAR VENDAS para esta entidade, 
dentro de sua especialização período de (doze) meses, respeitada a data de 
validade dos documentos apresentados e não havendo nenhuma restrição 
desabonadora neste Registro cadastral conforme Art. 34 a 37 da Lei n° 
8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

Regularidade com a Fazenda Municipal 29/04/2017 
Regularidade com a Fazenda Federal 18/07/2017 

. 

Certidão quanto á Divida Ativa da União 18/07/2017 
Regularidade com FGTS 18/02/2017 n/'7\' 
Regularidade com INSS 18/07/2017 ~ 1ÓJ 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de ~ 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 

2. Atente sempre às convocações da Comissão de Cadastramento em 
seu próprio benefício. 

' ~ p Rua Penha, 99 - VUa Vassalo - Fone• (35) 3326-1219 - Fax' (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA ._$ ~\ 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ·i~/s O 9 ~ ~ . 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ~ _ ;:zrr:;,- Q. 

\ ~ ... ~ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_OS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVI~· . 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: JUCARA RAMOS GUIMARAES 96122293687 
CNPJ: 17.992.042/0001-59 

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 a~ contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.rece1ta.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgf !l fazenda.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/201 4. 
Emitida às 08:29:41 do dia 22/1 1/2016 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 21/05/2017. 
Código de controle da certidão: F9A8.61E6.A285.4635 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



: !tô1 rio 11 .~!!i)l>:/M.w'<l, .-.11!:1<~.eatxa.~.br/l!mpres&'Cff/Crl/FgeC F Sim prlml rF'apel .asp?VARF"essoalvlatrlz= 20419!533&VARPessoa=LU41~v"""u 1-1vo '-"OI ••• 

iffi@@i.M Mj.jii i;M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 17992042/ 0001-59 

Razão Social: JUCARA RAMOS GUIMARAES 

Endereço: RUA MAJOR GABRIEL PENHA DE ANDRADE 67 I CENTRO I MINDURI / 
MG I 37447-000 

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

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

Val idade: 18/01/2017 a 16/02/2017 

Certificação Número: 2017011804555927007305 

Informação obtida em 27/01/2017, às 10:49:17. 

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

f 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20419533&VARPessoa=20419533&VARUf=MG&VARins.. . 1/1 
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Certificado da Condição de Microempreendedor lndividua 

ldentificaçao 

Nome Empresarial 

JUCARA RAMOS GUIMARAES 96122293687 

Nome do Empresário 
JUCARA RAMOS GUIMARAES 

Capital Social 

3.000,00 

NO da Identidade 

MG1 0538867 
Órgão Emissor 

SSP 

Condiçí!o de Microempreendedor Individual 

UF Emissor 

MG 

Situação Vigente 

ATIVO 
Data de Inicio da Situação 

24/04/ 2013 

Números de Registro 

CNPJ 1NIRE 
,.,-.... 17. 992.042/0001· 59\ 31·8· 0325275-2 

Endereço Comercial 

Logradouro 

CPF 

961.222. 936· 87 

CEP 

37447·000 RUA MAJOR GABRIEL PENHA DE ANDRADE 
Número 
67 

Complemento Bairro 
CASA CENTRO 

lwlunicípio UF 

M!NDURI MG 
Ponto de Referência 
PAREDAO PROX!MO ANTIGA FABRICA 

Atividades 

Data de Início de Atividades 

24/ 04/2013 
Código da Atividade Principal 
49.24·8/00 

Código da 

Descrição da Atividade Principal 
Transporte escolar 

Atividade Descrição da Atividade Secundária 
Secundária 

49.29-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passage1ros, sob reg ime de fretamento, municipal 

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 requ1sitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para 
em1ssão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos san itários, ambientais, t r ibutários, de segurança pública 
uso e ocupação do solo , atividades domiciliares e restnções ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitO! 
acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Cert1ficado comprova as 1nscnções. alvara, licenças e a situação de enquadramento do empresano na condição de Microempreendedor lnd1vidual. A sua acei:a.,:á 
está cond1cionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http·/lwww.portaldoempreendedor.gov br/ 
Certificado emitido com base na ResoluÇ!io n• 16, de 17 de dez:embro de 2009. do Conutê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e d 
Legalização de Empresas e NegóciOS - REDESIM 
ATENÇÃO qualquer rasura ou emenda mvahdará este documento n 
Para pesquisar a 1nscnção estadual e/ou mun1c1pal (quando convenentes do cadastro s1ncromzado nac1onal). 1?!or~~o elementos aba1xo no endereço eletróm< 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridlca/CNPJifcpj/consulta.asp ~ \.-...~ ~V ~ 

Numero do Recibo : ME49028006 tí?/Y 
Número do Identificador : 000961 22293687 

<' 

' Data de Emissão: 

24/ 04/2013 



PODER J~JICIARIO 
vGS .,~..,:A DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JUCARA RAMOS GUIMARAES 96122293687 (MATRIZ E FILI AIS) 
CNPJ: 17 . 992 . 042/0001 - 59 
Certidão n° : 12300697 0/ 2017 
Expedição : 11/01/2017 , às 09 : 46 : 05 
Validade : 09/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua e xpedição . 

Certifica- se que JUCARA RAMOS GUIMARAES 96122293687 (MATRIZ E FILIAIS) , 
insc rito(a) no CNPJ s o b o n ° 17 . 992.042/0001-59, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedo res Trabalhistas . 
Certidão e miti da com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Traba l ho , ac r escentado pela Le i n ° 12 . 440 , de 7 de julho de 201 1 , e 
na Resolução Ad mi nistra t i va n ° 14 70/ 2 01 1 do Trib unal Supe r ior d o 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua l izado s até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus es t abe l ec ime ntos , agências ou filia i s . 
A aceitação desta cert idão cond i cio na - se à verif i cação de s ua 
autenticidade no porta l do Tribuna l Supe rior do Tr aba l ho n a 
Internet (http : / / www . tst . jus . br ) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacio n al d e Devedo r es Traba lh i s t as constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natura is e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos jud icia i s trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhime n tos previdenciários , a honorários , a custas , a 
e molumentos ou a recolhimentos determinados e m lei ; ou decorr e ntes 
de e x e cução de acordos firmados perante o Ministér i o Público do 

Trabalho ou Comissão de Co n c iliação Pré v i a . ~..:.\ ~ /1 

xA!f 
.,..........___ 

' .h 





SISBB - SISTEMA DE INFDRMACOES BANCO DO BRASIL SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
03/ 01/ 2017 - AUTOATENDIMENTO 08.53.24 03/91/2017 · - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04 

8 '"wnici,o 3875X73321 o188 3875X73321 01 , ___ 
.._"b il/ 
~ o-

·~ (9 

.; F'/s IJJ!J ~ 
CLIENTE: CARLOS A GUIMARAES w ----~ ~ 
AGENCIA: 3875-X CONTA: . 14.088-0 ~ ~~ 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

==========-================--=========== :::::::::::::::o7;::: ::::: :::=.::c-::.c::::::::::.o::::::::::================ · 

CLIENTE: CARLOS A GUI MARAES 
AGENCIA: 3875-X CONTA: 14.088-0 

PROPRIETARIO: 00096122293687 
PROPRIETARIO: 00096122293687 
RENAVAM 000912804564 PLACA: DYJ6211 
UF: MG COD-MUNICIPIO: 00419 
TIPO PGTO EXERC VENC VALOR 

SEGURO DPVAT 
PAGAMENTO EM 

2017 
03. 01 .2017 

251,33 

------------------------------------------------
DOCUMENTO: 10302 
AUTENTICACAO SISBB: 7.87D.F99.CE1.CF2.61 D 

Le1 a no verso corno conset'var este documento. 
entre outras 1 nforrnaooes . 
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RENAVAM 000912804564 PLACA: DYJ6211 
UF: MG COD-MUNICIPIO: 00419 
TIPO PGTO EXERC VENC VALOR 

IPVA COTA UNICA 2017 09.01.2017 171 .57 
PAGAMENTO EH : 03.01.2017 

AUTORIZADO PELA PORTAR! A .NR. 3482 OA SRE/SEF/ MG 
DOCUMENTO DE ARRECAOACAO DE PORTE OBRI GATOR! O. 

DOCUMENTO : 10301 
AUTENTICACAO SISBB: 5.E58.F43. E5A. 658. 49F 

Le1 a no verso cor110 conservar este documento. 
entre outras 1nforroacoes. 
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PROO PERIGOSOS ; 
ESCOLAR ; 
COLETIVO ; 
E.HERGENC!l\ ; 

XIRCE ATIV REMUNERADA ; 



MUNICÍPIO DE MINDURI 
Estado de Minas Gerais 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo 
37447-000 - Minduri - MG 

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.xx.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: JUÇARA RAMOS GUIMARÃES 

Endereço:RUA:MAJOR GABRIEL P. DE ANDRADE N2 67 CENTRO MINDURI- MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR 

Data Início AtiviDADE: 10 DE JUNHO DE 2013 

Inscrição Municipal: 419.31.0003 

Inscrição Estadual: 

CNPJ: 17.992.042/0001-59 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CERTIDÃO 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

VALIDADE: 90 {NOVENTA) DIAS 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipal, 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 

presente data referente ao(s) tributo(s): I.P.T.U, I.T.B.I. I.S.S.Q.N. E 

ETC.XXXX. ~ 

neiro de 2017. ~ 1 Ji! 
,~ tiA r , . : ~... "~ 

17 g S I. r ·1 ! f J C ' · -: J ~ ~ n ·-~ 
---------~~~~~~~~--,n:Q ~~~ 7 

J•.;. . ,1• 1:•;,1 !>1<: l'dL'i!JCt.l ~~' 
Ni e Souza Pacheco · ·~ 

c ... r.w.'.> 
Lr.~:!IIDU:u 

;:.; \ Pt:N:1i! •. !:19 
cv 37117-000 

HG_j 
AgAdministrativo I 
CPF: 846.173.146-87 

\ 



11/01/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição_:_ de Situação Cadastr~ 'b ~, .... n~i~ 

Contribuinte, § ~ls 0~ -tQ~\ 
Q) ~· ..... q 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.992.042/0001-59 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

JUCARA RAMOS GUIMARAES 96122293687 

TITULO DO ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA) -· 
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

49.24-8-00- Transporte escolar 

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

24/04/2013 

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5- Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R MAJOR GABRIEL PENHA DE ANDRADE 

ENDEREÇO ELETRONICO 

lucontmindu@gmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I MUNICÍPIO 

. MINDURI 

I COMPLEMENTO 
CASA 

I TELEFONE 
(35) 9901-8501 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
CADASTRAL 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 11/01/2017 às 09:43:56 (data e hora de Brasília}. 

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

Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Bras i I - 1110112017 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpj revalimpressaolimprimePagina.asp 1/1 



LAUDO DE ANALISE DE AGREGADOS VEICULAR 

VISTORIAS AUTOMOnVAS 

UNIDADE: SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORJII.IJ.llJliJIIUIIE 

DATA DA ANALISE: 03/0112017 08:37:32 

ANALISTA TÉCNICO: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO 

VEICULO: VWI KOMBI LOTA0/0 

MARCA: VW 

,.........._, COR: BRANCA 

ANO FABRIMOD: 2001/2007 

PLACA: DYJ6211 

Foto da Frente: 

NÚMERO DO CHASSI: 9BWGF07XT1P012833 

NÚMERO DO MOTOR: BT J024695 

NÚMERO DO CAMBIO: PF05049 

~ ~OMERO DO RENAVAM: 9128fl45 .. 

o~ 
tluLTADO DA ANALISE: APROVADO 



10-CONDIÇÃO DA PLACA: 
~ elar)eta em c:onlor~ (ok) 

30-CONDiçlO DAS EllQUETAS DE IDENTFICAÇÃO DO CHASSI / ETA: 

1-ETIQUETA DO COMPARTIMENlO DO MOTOR: 

01~ 

2-ETIQUETA DO BATENll: DA PORTA: 

01~ 

3-EllQUETA DO ASSOALHO: 

01~ 

20-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 

1· DIAHTBRO (PÁRA-6RISA): 

5-<lngniKleroo doe padrOes do fabrlca~We 

2· PORTA DIAN1BRA ESQUERDA: 

~doepadt6es do labneanle 

4-LAlERAL TRASEIRA ESQUERDA: 

5-0ngonai/Oenlro doe padt~ do fabncante 

~-~ 

5<lngtnall0ertro dos pedrOe& do fabnc:ante 

6-LA~ lRASBRADIREITA: 

5.origtnai.'Cle1Vo <105 ~ do fabncanle 

6-PORTA aAH1BRA DIRSTA: 

5-0ngJnalit)ert doa p.>d<õe& da fatmante 

40-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: 

1~nlo---no8aset """"""'(Btf>j) 

20-TIPO de r'avaç.\o lou da p.<t'oo"" ""'do r~ 
90-CONDIÇÀO DO NÚMERO DE cAMBIO: 

~..-neraçlo dentro dos padtcles do fabnGanle 

'""' ~~o n.\o A:g!Ctrado nos baroc:o> de dad<A das ug!oo; """"*enta I BIN 

12-CONotçlo DO NUltERO DO CHASSI: 

~umer~ dentro dos pedrôes do fabncante 

15-CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA CARROÇARIA: 

Q9.0 velc<Ao nao possu ~lgoo apa1111'(e de ~Vllrla, cot1e elo4J reparo Slnl"-.vo Nl$ partes Hlt\Jiaa>$ da catTocena. 

96-REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO I SALVADO I SINISTRO I ROUBO I FURTO: 

1..(FÇAoNk>CONTRATAOAF'B..Oo..ENT~~\'EI..F'B..O'oEi:ll.oN:>ATOD'~ 

Obsei'V~o: VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOlAR COM VAUDADE POR 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. 

IMPORTANTE ~ 
• O presente Laudo possui caráter Informativo de an61ise particular do veiaJio dasctilo, não substitui em hipótese alg...,. • Pe~- Crimnalls!ica. A validade 
restringe-se ao euto momento do name, em razão do que a Top VIstorias Autormtivas nio se rnponsabiliza por~~ t res sofridas pelo velaAo, tais 

_ , ••M• "'"""' m"''"'",.. -·· _..,,.'" """"·- f:J o 

\ 



Fotos do Laudo: 53313 
TRASEIRA FRENTE 

ECV NOo SM UL SERVIÇOS DE VISTORIALTDA ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG -DATA E HORA: 03/01./2017 - 0803:08 · n,; 

CHASSI 

HOJ SMULTRAVISÃO SERVIÇOS DE VIST ORIALTDAME ECV HO: SMULTRAVl SERVlÇOSDEVlSTORIALTDAME 

.. ...... ·,, 

LOCAL: SAO LOUREHCO/MG - DATA E H ORA: 0 3/01/201.7 -U~n3.?<.f I lOII'lJil.I<S:~l<IWaA't>ftDRMOSIO;Ul1017l:U8:!3Z~ ; 

KM 

Vistoriador 



AP 

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: DYJ621!, NG, 

QE5C~ICA.0 

Ano Filbrbçãcx '2«17 

Ano Modelo: 2007 
Combustivet: ÁLCOOL I GASOLINA 

Cor: BRANCA 

Mara Modelo: ltW<ONBI LOT~ 
Tipo Montagem: NhJ DISPONfvEI. 

Tipo Veiculo: oa.tERCIAL. LEVE 

Categoria Veiculo: N}o DISPONfvEL 
Espéde Veiculo:~ 

FICHA CADASTRAL 

Munldpio Emplacamento: MKllll 
Plaa Atual: DYJ6211 

Renavam: 912804564 

Uf lwisdlçJo: M:> 
UF Placa: M:> 

a.usi: !IIW\GF07Xnf'012833 

Dltll d.1 Puq~ tan;;a-fua. 3 de [anlura de 2017 - 08:31 50 
Data da lmpressio: terça-feira, 3 de janeil"o de 2017 - 08:32:09 

CMT I PBT Yefallo: NloasPONfvEI. / 230 
Cap.lddade de hsAgeiros: Nloa&PCNfvEI. 

Capadclade de Olrp: o 
Proc:edêncbi Veiculo: NloasPONfvEI. 

Quantidade de EllUIS: 2 
alindrada&; 1380 

Potênda:85 
Tipo c.n-ia: Cl. - FURGAO 

Caiu de CSinbio: NAo asPONfvEI. 
carr-ia: Nlo asPONII.e. 

Número Motor. 8TJ024695 



SM ULTRAVISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271- Box OS 
Federal - São lourenço/MG 
CEP - 37470-000 

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: 03/01/2017 PLACA: DYJ-6211 
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 REP 

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 o/vistoria escolar 
AP REP DISCRI~ÃO 

AP REP DISCRIÇÃO 

X Adesivo nro pass. 20 x 20cm 
1---+---l 

X Grade traseira 
1---+---l 

X Extintor de 4 Kgs 
1---+---l 

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

X Faixa Escolar 40 em larg. adesivada 
1---+---l 

X Tacografo 
1---+---l 

X Faixa refletiva 

VA TAXA DE VISTORIA. 



W . A W .'W Município d_~ Mind_uri 
r.e~~ www.mi nduri.mg.gov.br . munac1pio@mindun.mg.gov.br 

Todos por Minduri 

~!RTifloeADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC \t'-vr.icipq
1 

,_~ ~ 

§ ~ 
DATA DO CADASTRO: 26/01/2017 MINDURI- MG ~ Fls~ 5 

VALIDADE:JODIAS :~ 

Que se concede à empresa JUÇARA RAMOS 
GUIMARÃES-ME CNPJ N°- 17.992.042/0001-59 estabelecida na Rua 
Major Gabriel Penha de Andrade, n° 67, Bairro: Centro CEP: 37.447-000, 
Minduri estado de Minas Gerais por ter apresentado documentação 
completa, segundo exigências legais, estando a mesma habilitada a 
PRESTAR SERVIÇOS E /OU EFETUAR VENDAS para esta entidade, 
dentro de sua especialização período de (doze) meses, respeitada a data de 
validade dos documentos apresentados e não havendo nenhuma restrição 
desabonadora neste Registro cadastral conforme Art. 34 a 37 da Lei n° 
8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

Regularidade com a Fazenda Municipal 
Regularidade com a Fazenda Federal 
Certidão quanto á Divida Ativa da União 
Regularidade com FGTS 
Regularidade com INSS 

11/04/2017 
21/05/2017 
21/05/2017 
16/02/2017 
21/05/2017 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 

2. Atente sempre às convocações da Comissão de Cadastramento em 
seu próprio benefício. 

3. Qualquer dúvida procura a Comissão de Cadastramento desta 
Entidade. 

' ~Jg ~ cÚn J{}M Cj}F:-
Ã5Si8tura do Responsável pei~Registro Cadastral 

~ A ~ P~nha, 99 - vna Vassalo - Fon" (35) - Fax• (35)3326-1444 ~ ~ \h:;;,447-000- Minduri - Estado de Mi - CNPJ: 17.954.04110001-10 

s4i~LJ:~ 



1310112017 https:/.lwww.sifge.caixagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp"NARPessoaMatriz=16310562&VARPessoa=16310562&VARUf=MG& ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 11564529/0001-54 

Razão Social: T J TRANSPORTES DE MINDURI LTDA 

Endereço: AV BRASIL 413 I VILA VASSALO I MINDURI I MG I 37447-000 

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

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

Validade: 01/01/2017 a 30/01/2017 

Certificação Número: 2017010102414368330530 

Informação obtida em 13/01/2017, às 07:52:09. 

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

---__ ., 

httos:l.lwww.sifQe.caixa.gov.briEmpresa/Crf/CrfiFgeCFSimprimirPapel.asp"NARPessoaMatriz=16310562&VARPessoa=16310562&VARUf=MG&VARins... 1/1 



/'' 
.-. CONTRA TO DE CONSTITUIÇÃO 

"T J TRANSPORTE~ DE MINDURI LTDA" 

. 
Antônio Carlos de Souza, brasileiro, natural de M~ndÔci:_:MG; ~s~d~ sob.ó 

regime de comunhão total de bens, empresário, nascido em 30/07/1951, portador da 
carteira de identidade n.0 067579102 IFP-RJ, e CPF n° 088.741.666-72, residente e 
domiciliado à Avenida Brasil n° 413, Vila Vassalo, em Minduri- MG, CEP 37.447-000 
e .João Andrade Neto, brasileiro, natural de Minduri - MG, solteiro, empresário, 
nascido em 11 /0911962, portador da carteira de identidade n° M-4.266.217 SSP-MG, e 
CPF no 524.182.286-87, residente e domiciliado à Rua das Acácias no 166, Jardim 
Paraíso, em Minduri - MO, CEP 37.447-000, constituem uma sociedade empresária 
limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: NOME COMERCIAL. 
A sociedade girará sob a denominação social "T J TRANSPORTES UE 

MINDURI LTDA", e terá sede e domicílio na cidade de Minduri - MG, à Avenida 
Brusil n° 413- Vila Vassalo, CEP: 37.447-000. 

Ch\usula Segunda: O capital social é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) já totalmente 
integralizado em moeda corrente do país, dividido em 10.000 (Dez mil) cotas de R$ 
1 ,00 (Hum real) integralizadas: 

Antônio Carlos de Sou7..a .............................. 5.000 cotas de R$ 1,00 R$ S.OQO,OO 
João Andrade Neto ...................................... 5.000 cotas de R$ 1,00 R$ 5.000,00 

Cláusula Terceira: Objetivo Social: 
A sociedade terá por objetivo o Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, 

com Itinerário Fixo, Municipal. .. 
., 

Cláusula Quarta: Prazo de Duração e Término do Exercício Social 
A socit:dade iniciará suas atividades na data de O 1/02/201 O e seu prazo de 

duração será por tempo indeterminado, sendo o término do exercício social em 31 de 
dezembro de cada ano. 

Cláusula Quinta- Transferência de Cotas: 
As cotas são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem consentimento dos outros sócios a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda. 

Ch\usula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas 
ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Sétima: A Administração c uso denominação social. 
A Administração da sociedade, bem como uso do nome empresarial caberão aos 

sócios Antônio Curtos de Souza c Joiio Andrade Neto, que assinarão em conjunto ou 
scpuradamente, pela sociedade, sempre em negócios de interesse da mesma, ticando 
desde já vedado o seu uso em negócios alheios ao interesse da sociedade. 

Cláusula Oituvn- Lucros c/ ou prejuízos acumulados. 
Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro de cada ano, o 

administrador prestará contas justiticadas de sua administração, procedendo a 1 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço d~ ~esultado ec~ô • ~c . ... ~~~~~ 
cabendo aos sócj s;;:;rçno ~tos lucros ou :J: • •P.:~.~ #-!r' 
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Cláusula Non;l: Filiais. • · ~ , · · • - .. • : · · 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou (ec~arfitiat ou Õurra~dcpe.ndência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sóciós. · • · ~ • • -

Cláusula Décima- Retirada Pró-Lnborc 
Os sócios Antônio Carlos de Souza c João Andrade Neto, terão direito a uma 

retirada mensal a título de pró-labore pelo exercício da Administração, firmada de 
comum acordo entre os sócios observado as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima 11 rimeira: Dissolução da socicdHdc. 
O falecimento ou interdição de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, 

esta continuará com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou interditado os quais 
exercerão direito as cotas através do co-proprietário, devidamente credenciado pelos 
demais, por escrito para tal finalidade. 

Pun\grufo Único: Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre 
si um liquidante, com poderes para tal, providência esta, de acordo com as leis vigentes 
na data. 

Cláusula Décima Segunda: Dos Dcscmpcdimcntos. . 
Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de 

exercer u administração da sociedade, em virtude de condenação criminal. .. 
Cláusula Décima Terceira: Foro Jurídico. 

Fica eleito o foro de Andrelândia - MG, para exer.cício e o cumprimento dos 
direitos t: obrigações rt:sultantcs deste contrato. 

E, por estarem assim justos e conlrutados, firmam o presênte instrumento em 
três vias de igual fom1a e teor. 

Minduri, 26 de Janeiro de 201 O. 

Antônio Carlos de Souza 

' ' 

' " " ,. AC0685126 



PROCURAÇÃO 

A empresa TJ TRANSPORTES DE MINDURI LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob 

o nº: 11.564.529/0001-54, sediada na Avenida Brasil, 413 Vila Vassalo, Município de M induri, 

Estado de Minas Gera is, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUZA, 

brasileiro, casado, Sócio Administrador, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 413 Vila 

Vassalo, municfpio de Minduri, estado de Minas Gerais, portador do RG nº: MG-22.144.793 

PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº: 088.741.666-72, por este Instrumento de Procuração, 

nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. MÁRCIO ROBERTO NASCIMENTO SOUZA, 

brasileiro, solteiro, motorista, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 413 Vila Vassalo, 

municíp io de Minduri, estado de Minas Gerais, portador do RG nº: MG-13.949.411 PC/MG, 

inscrito no CPF/M F sob o nº: 081.782.586-09, e lhe confere amplos poderes, para o fim 

especial de promover a outorgante em licitações públicas em geral, estando autorizado a 

manifestar-se verbalmente, apresentar declarações, assinar atas, renunciar e interpor 

recursos, fazer impugnações, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de 

propostas, formu lar propostas, oferecer lances de preços, assinar , entregar e retirar 

documentos, transigir, desistir, realizar visita técnica, substabelecer com ou sem reserva de 

poderes, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo 

mais que for lícito e necessário para o fiel cumprimento do presente mandato, pelo que darei 

por bom, firme e va lioso. 

Prazo de va lidade indeterminado. 

Minduri- MG, 23 de Janeiro de 2017. 

Cartório de Registro Civil 
e Anexos de Minduri 
Comarca de Cruzília 
José Magn::> de Andrade Jr. 

C'ficial 
Ugia Albarella de Freitas 

Ofic:~ Substituta 
T el./Fax: (35) 3326-1226 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA 
RG: MG-22.144.793 PC/MG 

CPF: 088.741.666-72 

Recon!JeÇO a ts_>,_firmas p<)( ~eotJOdade 
c0e ANTtNIP ~~U.s:>s.. (]:: ~-u. · 

7~ 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA i~/ F 's i.j u/ ~-~ 
Secretaria da Receita Federal do Brasil \:~ ~· 7 f: 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ~ o 

~ . ·~,~~ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVID~'-._/' 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: T J TRANSPORTES DE MINDURI LTDA -ME 
CNPJ: 11.564.529/0001-54 

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, 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 nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:56:03 do dia 07/12/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/06/2017. 
Código de controle da certidão: 94CF.ABF3.6436.6966 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

r 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : T J TRANSPORTES DE MINDURI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11 . 564 . 529/0001-54 
Certidão n°: 121494165/2016 
Expedição : 08/12/2016 , às 07 : 56 : 52 
Validade: 05/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que T J TRANSPORTES DE MINDURI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11 . 564.529/0001-54, 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° 1 470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais . 
A aceitação des t a certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalh o ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas , a 
decorrentes 
Público do 
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LAUDO DE ANÁLISE DE AGREGADOS VEICULAR 

IIISTORJAS AUTOMOnVAS 

UNIDADE: SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA ME 

DATA DA ANÁLISE: 061011201715:35:28 

ANALISTA TÉCNICO: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO 

VEÍCULO: AS/A I TOPIC DLX 

MARCA: AS/A 

COR: AZUL 

ANO FABRIMOD: 1997 I 1997 

PLACA: GUM7088 

Foto da Frente: 

NÚMERO DO CHASSI: KN2FAD2A1VC075049 

NÚMERO DO MOTOR: SS099998 

NÚMERO DO CÂMBIO: 

NÚMERO DO RENAVAM: 00689608419 

RESULTADO DA ANÁLISE: APROVADO 



1t-CONDIÇAO DA PlACA: 
06-AKII e taqeta em conlor,_ (oi<) 

30~NDIÇAO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇAo DO CHASSI/ ETA: 

1.etlQUETA 00 COMPAirnMENTO 00 MOTOR.: 

01.Qrgonal 

2-ETIQUET" 00 BA11:N11: DA PORTA: 

01-0rQnal 

3éTIQUET" 00 ASSOALHO: 

01-0rQnal 

2D.CONDIÇAO DA GRAVAçAo DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 

1· DIAHTBRO (PÁRMRSA): 

5-QlgniiDenlro do& p;odrOft do fal,...:ente 

2-PORTA DIAN1BRA ESQUERDA: 

~do&padr6eadof~-

4-LAn:RAL lRASBRA ESQUERDA: 

5-0IIgonaKlemo do& padfoe& do famcente 

5-TRASEIRO 

5-<lngonaM)etVo do& p&drOes do ta~ 

5-LA~ lRASBRA DREITA: 

~do&padroe&dofallncanle 

8-PORTJI. OIIIN1BRA ~TA: 

~do&padr0e11dofzlbrlc:anle 

ü.coNDIÇAO DA NUMERAÇAO DO MOTOR: 

1~ IUneraçlo re~ada ne e--... {BIN) COO'ICide. com a llll'*aç:lo do veocúo 

19-T~p> de~ denll'o do pactto do fotlnclorú 

!IO.CONDIÇAO DO NÚMERO DE cAMBIO: 
1-lolodelo nao possu runeraç&o de fábnca 

r 82-CONDIÇÃO DO NUMERO 00 CHASSI: 

<H~...--açao denll'o dos pedrOes dof-

!IS.CONDIÇÃO ESlRUTURAl DA CARROÇARIA; Q9.0-nto poos1.1 ....rtglo ..,.,_de....,,. corte to/ou repetO ...tocaiNo ,_ """""esiMII-da cenooeM 

96-REGISTRO OU HISTÓRICO DE lBL.ÂO I SALVADO I SINISTRO I ROUBO I FURTO: 
1~NAoceffi'RATAOAPB..O~ÁII8..P!3..0\/Eb.u)NOATO~INSPEÇAa 

Observação: VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM VALIDADE POR 110 DIAS A PAR11R DA DATA DE EllotSSAO. 

IMPORTANTE 
• O present. Laudo possui carjter informativo da anüse particular do veiculo descrito, nllo substitui em hip6teu alguma a Pericla OfidaJ do lnslitulo de Criminalfslica. A validade 
restringe-se ao exato momento do exame, em razio do que a Top Vistorias Automotivas nio se responsabiliza por quaisquer modificeç6es posteriores sofridas pelo vefc:Uo, tais 
como: danos no chani, mudança de lnDior, l'l'l.ldança da câmbio, etc. 



Fotos do Laudo: 53408 
lRASEIRA 

ECV HO: SM SERVIÇOS DE VISTORIALTDA ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/M<i ·OATAEHORA: 06/01/2017 ·15:31:09 

MOTOR 

/ 
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T('p ~ .. ~~,,.... . l::~~;~·/~ 
--=-~-------~!_~ 
INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: GUM7088, MG, 

DESCQIC-\0 

Ano Fabriaçio= 1997 
Ano Modelo: 1997 

Comllustivel: DESa. 

Cor: I<ZIJL 
Marca Modelo: 1\SIATOPC DlX 

TipO Montagem: Nh> OISPONivEL 
Tipo Yeiwlo: COMERCIAL LEVE 

Categoria Veiculo: Nh> OISPONivEt. 
Espécie Yeiajo= PASSAGEJRO 

FICHA CADASTRAL 

Muniàpio Empi;K:a-to: MIOR 
Placa Atual: GUM7II!8 

Renav.n: NÃO OISPONfvEL 
UF~IIG 

UF Placa: liG 

Oassi: KN2FAD2A1\IC075049 

Data da Plesquisa: ~- 6 de janeiro de 2017- 15.30.03 
Data da lmpressio: sexta-feira, 6 de janeiro de 2017- 15:30:04 

CMT I PBT Veiculo: Nlo!JSPONivEL/ o 
CapilàdMe de,. gl!iras: Mio~ 

Olpi1làdotde de Carga: ' 
Proc:edêncá v-.-NAo~ 

Quantid.llde de E.ilrDs: 2 
Cilindradas: o 
~75 

Tipo~: a.-FURGf.O 

CaiD de CâiiJIJio: HloiJSPONivEL 
~ Nlol&'ONMà. 

fl1ímefo Motor. SS099996 

t~:JMSM~--.-..a.-: ..... o . ,. ...... ~,._.......,,~~......,._ ..... ,_....,___,..,rtmttr' ...-.;; 'Ol•·~~'~ 

TERHODECltNCIADOCDNTRATANTE: Eu,......,._tdestapesquiso,dedarott:rWoe<Onp"....-asinf~aboimdeaitos,lmdoóiftda-todasasirt~presbdosno 
a>rpo desta pesqLÓSil viSII11 exdusiv...-COLABORAR am o processo dt avtriguac;lodtprocedinóo do"""'*',S4nrindo apeaascomo'"""- dt ANÁUSE PRtVlA e nioccmo 
- dt dedsio do vistorio t/ou ~do Y<i>liD. As infonn1ções exibidos nato_... sio as que se encontr""' dispoNw& no dN e bar• do mnsah 1s biseo, sites e piallles de 
dados 0t11 contrabldas, cabendo a mi'n contr3tante~ em c.HO de dtMda ou diver'Q'ênoi:, c:on:saltar ~ o óqaio ccrnpetehtet uma W:l que detetu•....,.. irtonnações sio forneddu s.amente: iiO 

propiotário ~do velwlo. O--dos~ -.c.t·es vóo con....., <l<tninía .iam* pede SllbslltiW o a>n....., do círgia *~oi~ pdo foto de que h'OITPIÇÕts podett ser 
ocr-.,lti<JCWiadasou retn<!Kdt- ·....-· polooórgb púbicas, lnslituiÇiiesfinallCJOiniSedt-as, ande declaro esta deate ....... .._. T""l\ondndttoda equalquoo 
r~e aso t.rjll dívergmaa dt ~e iHJtorilo o utilzaçio das W!l'orrnoçõe$ ora....,..._ para Iins estatlsticos, dt-e/fllldt-..,. tais'"'"""' dt dodas. As bases 
descritos amo "nlo t.nifoda/cortesio" .....--clisponibmodos .. houver arnuflia9o Oll1'l as r~ botses de <lodos no-do~ A<IIH!s........,. cano "hlàónca" sio dt
e sanonte- disponibiizodas .. -rem em,_ boncos dt dados ou de empresas porceDs.lombromais que-sllo ~""'...,....--.. de.....,. registros, 
IDrn>ndc>-as cada l/e2 maiS completas e Rer-eosonlies, ponirn, par maior que ..;a n0050 empenloo, r..........,. quo n1sten casos dt nlo- e dt ~ an rolo~ as bases,.,.._, 
~dos própr100 órglos (TitMito, ~ t/w Receito) e m! mesmo entn"' próprio& fomoaolaresdo men:ado.JNFORMAÇÕES IMPORTAIIffS SOBRE AS BASES CONSULTADAS, 
MERCADO E PROCED(NCJA DO VEÍCULO: Declaro ter dênaa tambim dt que empr- p1wclos ddhn S011S próprio& cr•érios e-dt regio.1roo. ..,._e atuaizações. podendo 05 
r..,_.u.,. serernllpagados ou apr-tm cWer9ináas ou oinda possuhm irtormações inc:.crnpletl5 Ql 4!ldiidu.. cano por elCeft1lllo ......,.,....._ dt Rlglllnls dt -·· Ml5tro e ~is irtom>ações 
histórias, que pod<m ser alta-odas, baocodas, exdJidos t/ou nlo l<l(onnodas por Segurodcr>s, ......_..., ~ Orglos de TrlruitQ, Boletm di: Oc:arrtnaa, <111re <>Wos, prindp;ltnorn quondo "" 
trotllr dt ...,.,to ou registro recente. Tambim estou donte que os ~os de sinislr01 ou aàd..US do Dotnon sio apresentados"" farno de RESTRlçlO •• Observado •• CRl V (tar:nbém amo 
RosbiçJo Mnin-a, Vedada a C..,.çlio, Sor!Wn> ~o. etc) e esse registro..,.......,_., ~olvd durante o periodo dot\!Qidmdo-(dtsdt que t.nna dnfáb> o 
8oleôn dt Ocorrêncio ou tronsftrido paro 1m0 Sqjurodora) até o que veíaJio tmha sido apr....-ao órg.lo de trSnsilo em ccndições dt ara8< em--. OQSiio esta em que o regi!Do podotj 
- ba-ou OCIIItodo de sua doc\tnentaçlioe 5hs poticos olidais, fato este comum qoqnclo .. tnnlloorle.., wfculo paro outro átodot/ou .._-o &todo que originou tal nogistro (neste 
oso otent&OSe a dotumentoçio 11sóca do vekulo, pois em olguns cosos constilf11 apontadas no "Compos dos ~ do C1M. ou ~. partolltt~, p;n - -.ar segura"91, é importante verificar 
os CIU.Y de anos antr:riofes~ l<mbromos ainda que tJdsú • base de vefculo sinistrados dos segurlllirns fllíodos i Fenaseg que -bóm _.,.,.....,. JliÓ!InOSc:rürias e mrioo> dt regislros e 
~entre o merado s.ecurilário, pcdot>do ta f<gi5lros serem púbicos ou nio entro""_.........._.,.., .ocordo ou~ rlab: ..,_,., - oindo CI500 de segurad<ns que nio 
sllo filadas • Fenoseg • portltnto seus registros de ndenilaçlo W!tegrol nlo s3o dlwlgadoo. c-o._-. nio ..;a tíbio a fGaseg ou nlo ~...,.......,os de ~o integro!, a 
responsabilidodt i todo e extiU5M .... _..s..a, devendo ser reclamodo • do, confarme-• marlar 251 do Susq> de 15 de-de 2!JX.I.a:!b!.....,. ainda queM Cl- de olr!s!!!!s S!!t 

QOdem !!lo d..,.,. oegudos ou vestjgm no váwlo, """"' por e<emplo: alagamento, roubo IJoc::obNio após o poriodo de lfldenlzaçio, aa>rdos trlln! --e _..son,, rosto elevado dt rqiOfll;io de 
11<91' ramovívos, blta de peÇ>s de roposiçlo t/ou de ccbil noture:za que muitas vezes tais ewnb>5 nlo tio lonçodos ou dilnllgados paro o tM1COdo P« -.o O!llâlsivl di segtndora. Vai< lembrar 
oir>da que, Ollistern seguradoras que ragiotramtombém no- dt sinistro do Fenoseg .-..,..-.mdoisoumal5-ool'arool<,ll_,.,......, do'lrighlóo do apóloce. Oobetombém 
destoar que algumas segurodo<H eloibiros e fnrnecodores guardam/divulgam seus registros- por 3 anas do dotl do OCIJf1ioáa do-.- atrnçlo r<dobroda • todas as 
111f~ mpr-essu na 1'6quisa, no CIU.V e no CRV, ~ente quanto • cli:saiçio dos arad<rioti<as do váwlo, edstencio de~ ou sigbs "REM", "DA' , "DJ' e OO.....cs 
lnf~ ccnstontes no "Oompo dos Obsentoções" do doalmentoçlo flsica do veiculo,- """"_..,r<gbtrado orn""""' de ~. l..clcodoR. _. l1nanc<inl, Espcilio,JI!!!!!!!!!. 
apontoc!o Sinis!To, Indicio dt Sinistro el!«up!ndo de Sinistro leíUo, Evento C(!!J!!l!l!tivo !pir!cipahen!e guonclo mnstatado lMrt!S,Ireparos no wóalto). COin -· B....tido Trhdrio, Restriçlo, 
8loquolo, Que1o ou HIStÓrico de Roubolf\llto, Grilvame t/ou quondo o vêlêüíõ f« registrado-- f:stado, devendo nest>o CMO o~-- • mnsah 006 st.s do Oenotron e Detran dt 
01g<m e dt Regl5tro, pois divtrgên<Ys ocamonl Alerumos os <X>hSUI!odis sllo • à do chassi a ou -or """"""" 
rnoddo de asa contratado • No ~ salil!ntamas e a bu5a dil do como etrn ínlóal 

auc.un r · sarnentr:o - cfeTr.in.siDddim na ~•r; ou oscmentede o 
~tal in"""'? Pbrtlntu, pdosquesrtosoamo apontados e demaispat1iaJiaridadedo sei«, oTq> I'Onàas ~ sempru - dt,...VISTORlA CAUTEL.AR am ampla 
abr>ngendo,.. anóllse dos ide~ dos agregados e do estrutura e ~do~- lliY ae.or e gaqntir a sitwçjo tlsico do wóaJto e di:"""' amponentes! Lembramos ainda QüO a 
't Periaas · · · · isos ...nt mais ses e mor --.-...• untrorin - solno · • · 
do VeKulo ou de Crédi!g. S. c:erttfi4•• qu.anto • escol•• d• ••lhor opçlo de aoSAs ~iAs pwa • ua negócio ow CHt.W aas.se o.arta .. Rto Cotwerdai!ATENC O; As 
inhJrrnasiies de mulas, débitoo e re5tYJIDes opresontodas ,_ p-usa podem allfesenlllr d~- fiiZio dt mhios reg..,.is dos órlliaodas T.-_ JXIf isso r~amos que amulte 
"""""" o site do o.tron dt Origern do regostro do wic'*'- poos, oli!m dt serem atualizados -,lli procedimentos -.o de un--o oulro.l'llr se trmr de pesqursa par'"""' 
el<trônico, toda e qualquer falia dt Wumaçlo que Jul:jor mportllnte poro ..,. a-'lise ou~ dt ~. DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA AO NOSSO DEPARTAIIIEN~ ~ 
DE SUPORTE, atrowés do ABERTURA DE UM nciiO(peloprópno5istemadeLoudo),paoa--""'"""'•_...,pooso..,.-,,-..manll!roregistn><locx:omlnàa! ~ ~ 
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SM UL TRAVISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS L TOA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271- Box OS 
Federal - São Lourenço/MG 
CEP- 37470-000 

TeiJFax(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: 06/01/2017 PLACA: GUM-7088 
MARCA/MODELO: I/ ASIA TOPIC DLX RESULTADO: APROVADO 

ldentificacão - 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 REP 

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 REP 

DISCRIÇÃO 

X Adesivo nro pass. 20 x 20cm 
1---+---1 

X Extintor de 4 Kgs 
1---+----l 

X Faixa Escolar 40 em larg. adesivada 
1---+----l 

X Faixa refletiva 

AP REP 

Grade traseira 
1---+----l 

DISCRIÇÃO 

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

X Tacografo 
1---+----l 

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 homicídio, roubo, estupro e 

corrupção de menores, renovãvel a cada cinco anos, junto ao órgão responsãvel pela 



~ www'!t~.~!~g~o~bj'? mu~;~pi~l~~~l.~gr~ov "' 
Todos por Minduri 

CÊRTiof'ioCADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 

DATA DO CADASTRO: 23/0112017 MINDURI- MG 
VALIDADE: 30 DIAS 

Que se concede à empresa TJ TRANSPORTES DE 
MINDURI LTDA CNPJ N°- 11.564.529/0001-54 estabelecida na 
Avenida Brasil, n° 413, Bairro: Vila Vassalo CEP: 37.447-000, Minduri 
estado de Minas Gerais por ter apresentado documentação completa, 
segundo exigências legais, estando a mesma habilitada a PRESTAR 
SERVIÇOS E /OU EFETUAR VENDAS para esta entidade, dentro de sua 
especialização período de (doze) meses, respeitada a data de validade dos 
documentos apresentados e não havendo nenhuma restrição desabonadora 
neste Registro cadastral conforme Art. 34 a 37 da Lei n° 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

Regularidade com a Fazenda Municipal 
Regularidade com a Fazenda Federal 
Certidão quanto á Divida Ativa da União 
Regularidade com FGTS 
Regularidade com INSS 

08/03/2017 
05/06/2017 
05/06/2017 
30/01/2017 
05/06/2017 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 



MUNIC PIO DE MINDURI 
Estado de Minas Gerais 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo 

CERTID NEGATIVA DE D 

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.xx.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: ANTONIO CARLOS DE SOUZA- T.J. TRASPORTE MINDURILTDA 

Endereço: AV: BRASIL Nº 413 VILA VASSALO- MINDURI- MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR 

Data Início AtiviDADE: 10 DE JULHO DE 2012 

Inscrição Municipal: 419.31.0002 

Inscrição Estadual: 

CN P J: 11.564.529/0001-54 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CERTIDÃO 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipal, 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 

presente data referente ao(s) tributo(s): I.P.T.U, I.T.B.I. I.S.S.Q.N. E 

ETC.XXXX. 
1 

//) \~ 

?grc~; \f- ' 

.,L . I 

Minduri, 08 é::le ezembro d~e 2016~. __.,--
-, ~\ .. 

'/ .. O!- lO A' 
~r~. t,\!. ~ 

éa de Souzà acheco 
Ag.Administrativo I 
CPF: 846.173.146-87 

I· \ ' J\ :J 



0811212016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

..... --- - ~ ,- ·~ v·..;· • ~'IJ .. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral , :. Ql/ • 

-------------------------------------------1 · ::'~ ~ 
Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

T J TRANSPORTES DE MINDURI LTDA- ME 

I ~o ESTABElECIMENTo (NOME DE FANTASIA) 

C IGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJUR DICA 

206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

DATA DE ABERTURA 

18/02/2010 

I LOGRADOURO 
AV BRASIL ~ 

~ 
I COMPLEMENTO 

I CEP 
37.447-000 

ENDEREÇO ELETR ICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
VILA VASSALO 

ROCHA 1 @PROFUTURO.ORG.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL --· 

I MUNICIPIO 
MINOU RI 

I TELEFONE 
(35) 3323-2112 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 08/1212016 às 07:58:01 (data e hora de Brasília). 

I DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/02/2010 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/12/2016 
..,.4-

~~ v 
r)\ 

~ 

~:/twww.receita.fazenda.gov.IYIPessoaJuridica/CNPJ/cnpjrf!ValimpressaollmprimePagina.asp 

~ Frs J. -1._{ ! 

\~~ 
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02/01/2017 

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

,: 

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

Nome: SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 
CNPJ: 21.617.836/0001.00 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:00:14 do dia 27/09/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/03/2017. 
Código de controle da certidão: C058.EAAD.7194.BD04 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



26/01/2017 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22376082&VARPessoa=22376082&VARUf=MG& ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 2161783610001-oo 

Razão Social: SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 507 CASA I CORREGO DO MEIO I MINDURI I MG 

I 37447-ooo 

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

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

Validade: 19/01/2017 a 17/02/2017 

Certificação Número: 2017011907192336042760 

Informação obtida em 26/01/2017, às 09:53:43. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22376082&VARPessoa=22376082&VARUf=MG&VARins. .. 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 21.617 . 836/0001- 00 
Certidão n°: 122478428/2017 
Expedição : 02/01/2017, às 10:41 : 14 
Validade : 30/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, cont ados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 (MATRIZ E 

FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.617.836/0001-00 , NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescenta do pela Lei n° 12 . 440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d i as 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica , a Cert~dão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade n o portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht t p : //www.tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inc l usive no concernente aos 
r ecolhimentos previdenciários , a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de execução de acordos firmados perante o Minist~ 
Trabalho ou Comissão de Conciliação 

~ ··- .. .. _... 0 • .. .- .. " .. , ~tt7 

custas , a 
ecorrentes 
úblico do 



05101/2015 Certificado da Condicao de MicroerllJfeendedor lndiiAdual - lrrpressão 

í' 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Ide ntíficação 

Nome Empresarial 
SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 
Nome do Empresário 
SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 

Capital Social 
3.000,00 

N° da Identidade 
M-5.355.420 

Órgão Emissor 
SSP 

Condição de M icroem pree ndedor Individual 

UF Emissor 
MG 

CPF 
916.016.656-87 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
05/01/2015 

.~úmeros de Registro 

CNPJ NIRE 
21.617.836/ 0001-00 31-8-0584322-7 

Endereço Comercial 

CEP 
37447-000 
Complemento 
CASA 
Município UF 
MINDURI MG 

Logradouro 
RUA ESPIRITO SANTO 

Bairro 
CORREGO DO MEIO 

Número 
507 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
05/01/2015 

-. Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal 
49.24-8/00 Transporte escolar 

Código da Atividade 
Secundária Descrição da Atividade Secundária 

1 49.29•9; 01 Tran~~orte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de ~ret~m~ 
mun1c1pa l ~ /J;vT 

Termo de Ciência e Re~pon~abiÍidade com a;ito de Alvará de Licença e F~ncfonamento Provisório- J~claração . /Z_ 
prestada no momento da inscrição: {)c;,...{;Y,·.v 

Declaro , sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos lega is exigidos pelo Estado e pela Prefeitura 
do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambienta is, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições a 
uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará 
Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certificado comprova as inocrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição 
Microempreendedor Individual. A &Ja aceitaÇão está condicionada á verificação de &Ja autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.porta ldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Reooluçao n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestao da Rede Naci a p 
Simpliti:ação do Registro e da Legal izaçao de Empresas e Negócios- REDESIM. (I' ~ Y 
ATENÇAO: qualquerra&Jra ou emenda invalidará este documento. ,..~ .- • ~ 
Para pe9:luisar a ins::rição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado acJpnal in e os el 
abaixo no endereço eletrônico htt :1/www .receita .fazenda. ov .br/PessoaJuridlca/CNPJ/f /consulta s 

http://wNw22.receita.fazenda.gov.brfinscricaomei/privateiPBQcs/solicitacao acesso.isf 1/? 



05/0112015 Certificado da Condicao de MicrOElf'llJfeendedor lndiiAdual - l~essao 

Número do Recibo: ME78084621 

Número do Identificador: 00091601665687 

Data de Emissão: 
05/01/2015 

httn:/ll.w.w22.receita.fazenda.gov.brflnscricaomei/pri-.ete/pages/solicitacao_acesso.jsf 212 
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7/01/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Caoasu ... - .... ,.. __ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribulnte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 

ÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONOMICA PRINCIP.4.1. 

9.24·8-00 • Transporte esco lar 

DATA DE ABERTURA 

05/01/2015 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONOMICAS SEt:' .INDÁRIAS 

49.29·9·01 • Transporte rodoviário coletivo ue passa ime de fretamento, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213·5 ·Empresário (Individual) 

I LOGRADOURO 
R ESPIRITO SANTO 

~~~447·000 
I ENDEREÇ.) ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CORREGO DO MEIO 

I ~ FE::>ERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I NÚMERO 
507 

I MUNICIPIO 
MINDURI 

I COMPlEMENTO 
CASA 

I TEIB'ONE 
(35) 9848-8926 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/01/2015 

I MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~o ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 201 6. 

Emitido no dia 27/01/2017 às 09:55:47 (data e hora de Brasília). 

I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil ~ 27/01 /201 7 

··- '-~ann:o nov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjrfNalimpressoo'lmprimePagina.asp 



MUNICÍPIO DE MINDURI <.- ··~·, .. , .. 
Estado de Minas Gerais (f .J/; ·-: . 

Rua Penha, 99 -Vila Vassalo ~ FI~ 
_ 37447-000 - ,Minduri - MG ~ ~-

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 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.xx.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: SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 

Endereço: RUA: ESPÍRITO SANTO N!! 507- CORREGO DO MEIO· MINDURI • MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR 

Data Início AtiviDADE: 07 DE JANEIRO DE 2015 

Inscrição Municipal: 419.16.0002 

Inscrição Estadual: 

CNPJ: 21.617.836/0001-00 

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CERTIDÃO 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS 

CERTIDÃO 

Ressalvado à Fazenda Municipal, 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 

presente data referente ao(s) tributo(s): I.P.T.U, I.T.B.i. I.S.S.Q.N. E .,. 

ETC.XXXX. ~ ~~ 

! 
7 

] 

5 

•; J -~ ~ .~ ~ 
1
M indu ri, 09 neiro de 2017. f";~S~ 

· ·' ''i;" .. .- ;~Y' /1;l- · 
:1':~1-~ /;. ~ ,--;,. 
~~.-:.r,.~ ...... 
<~b~· -~!-~ 
'~!.~~lo' 

f t•:i!·WU Rl 

-~-- de Souza Pacheco 
Ag.Administrativo I 
CPF: 846.173.146-87 

'"':'· 



LAUDO DE ANÁLISE DE AGREGADOS VEICULAR 

VISTORIAS AUTOMOnvAS 

UNIDADE: SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA ME 

DATA DA ANÁLISE: 101011201714:14:32 

ANALISTA TÉCNICO: RODR/GO DOS SANTOS CARVALHO 

....---, 

VEÍCULO: AS/A I Hl· TOP/C 

MARCA: AS/A 

,...--.... COR: PRATA 

ANO FABRIMOD: 1996 I 1996 

PLACA: BSF1330 

SMUL ME 
LOCAl: SAO LOUREHCO/MG ·OATAE HORA: 10/01/2017 ·14:0'1:~0 

NÚMERO DO CHASSI: KN2FAD2A1TC063689 

NÚMERO DO MOTOR: SS085417 

NÚMERO DO CÂMBIO: 

NÚMERO DO RENAVAM: 665559895 

RESULTADO DA ANÁUSE' APROVADO 0,.~ ~~\,. \ 
/~ .. ·~;)~ 

ANEXO ANÁLISES DETALHADAS DOS AGREG~: • ~.._/ r ftJ;: ::J ..; . 



10-CONDIÇAO DA PlACA: 

~ •~a~Je~a ~ coo~or..- (ele) 

30.CONDiçAO DAS ETJQUET AS DE IDENTFICAÇAO DO CHASSI / ET A: 

1.eTIQUETA OOCOMPARllMENlO 00 MOTOR: 

01~ 

2~A 00 BATENTE DA PORTA: 

01~ 

~A DO ASSOAlHO: 

01-0rQnal 

20-CONDtÇAO DA GRAVAÇAO DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 

1-~(PÃRA-aRISA): 

~do& podróndo fabncanee 

2- PORTA DloiWl13RA ESQUERDo\; 

~- padro-dofabnc:atà 
4-lAlERAL lRASEIRA ESQUERDA; 

~m doG padtoe& do fabnc:ante 

&-TRASEIRO 

5-<lngonaK)el1ro do& padrOes do fabncanle 

6-LAlERAL lRASEIRA [JREJTA: 

5-0ngonai/Oef1r do& podr6n do fabnc:atà 

8- PORTA DIANTEIRA DIRBTA: 

5.Qngonall0ertro do6 padróe& do fabncante 

40-CONDIÇAO DA NUMERAÇAO DO MOTOR: 

14-~~-na Base t1aaano1 (BI'l) aJftlde coma runeraçao do veoaJo 

1&-TipO de gnoYaçio denlro do podrto do t.bnr:ar«e 

10-CONDIÇAO DO NÚMERO DE CAMBIO: 

1-Aiodelo n1o poasu nt.rnentçto de rabnca 
,-- S2-CONDIÇAO DO NUMERO DO CHASSI: 

+N11tWIIÇ3o dentro do& pll<frõerõ do fallnc:anle 

15-CONDIÇAO ESTRUTURAL DA CARROÇARIA: 

00.0 velcUo nlo """ .. vestlgoo-"' de.,.,. aw» Mlu ropo<o sontocawo"" pallil!s ~da urrocena. 

!16-REGISTRO OU HISTÓRICO DE l.Bl.ÃO I SALVADO I SINISTRO I ROUBO I FURTO: 
1-<PÇAotWJc:x:.NTAATArv.P8..0~118..PB..0\1:bA.ONOI\TOOAI'CSF'EÇAo. 

Observação: VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM VALJlADE POR 110 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMSSAO. 

IMPORTANTE 
• O presenw Laudo possui caráter infonnativo de análse particular do velado descrito, nlo Sübstitui em hipótese alg.....,. a "'-ricia Olkial do Instituto de Crirr*>afislica. A validade 
r~ ao exalo momento do exame, em razão do que a Top Vistorias ~omotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo vei<:Uio, wis 
como: danos no chassi, mudança de motor, lftldança de cimblo, etc. 



Fotos do Laudo: 53477 
TRASEIRA 

ECV MO: SM ULTRAVI SERVIÇOS DE VISTORIA L TOA ME 
LOCAL: SAO LOUREMCO/MG · DATA E HORA: 10/01/2017 ·14: 09:42 

CHASSI 

Vistoriador 

ECV HO: SM UL SERVIÇOS DE VISTORIA L TOA ME 
LOCAL: SAO LOURENCO/NG- DATA E HORA: 10/01/2017 -14:09:50 

ECV HO: M ULTRAVlSÂO SERVIÇOS DE VIST ORIA L TOA ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG- DATA E HORA: 1 0/0l./201. 7- 1.4 : OS 

CÂMBIO 



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: BSF1330, MG, 

Ano F~cx 1996 

Ano Modelo: 1996 

Combu8tiwet: IESB. 

Cor: PRATA 

Marc.a Modelo: ASIAAI-TOA: 

Tipo Montagem: HJoOI>I'ClNI\.e. 
Tipo Yeiallo: COMERCIAL LEVE 

categoria Yeiallo: HJo OI>I'ClNl\.e. 
&p6deVeialb ~ 

FIC'-'A CA,QI\,STRI\,L 

Muniàpio Emp&Kama~tcx CRUZ~..~-' 
Placa Atual: BSF1330 

Rennam: 6655511895 

UF JurfldçJo: Ki 

Uf Placa: t.G 

Olassi: KN2FAD2A1TC063689 

TOPBASJC 
Código da Consulta: 7982t 

Dita da Puquisa: tel'ça-IC.n. 10 de ~mele 2017- 1-4.01t 15 
Data da Impressão: terça-feira, 1 O de janeiro de 2017- 14:08:20 

atT I PST Yeialla: HJo Cli>I'ONI\.e.l o 
Clpec:idMe ........ , • w:llllotiSPONive.. 

ca,-:id.cte de c.p: o 
ProcedincD Yekulcx NloOI>I'ClNI\.e. 

Quanticlade de a-2 

c:a.dr-.tas:O 
~15 

~C. a-iA: a.-OUTROS 

cai.D t1e cs.bio: NH>OI>I'ClNI\.e. 
C.l-a: HJoi&'ONiva. 

......_ Motor: SSOIII5417 

~~,_.,...... 1 . __. .. .....,..,. .. ~~~----.........,_,..._ 5'01111'~.._.~~~-~~~ .. 

TEilNODECJtMCIADOCOMTilATAMTE:Ev.-dostoposquoso,dedwot.,.Woe--H~-...,_---todK•onfonnoções.,...._,.. 
corpodesbpesqiÕsavJSamexd~BN- COUUIORAII am oprocossode~de~do..-...,...-...do ____ de 4MÁUSE PRtVIAe oloamo 
....,.o de deaoloelo vistonl </ou~doftbAo.14 onf~-__ .., __ .,.-..., tllopriwsN- e r.n elo._.., bbo..., sitesepocllla de 

elodos ora contTatlldos, cabendo • mm CD111rol3nb!, em CHO de diMdo ou dovergênoo, ........., -o órgio COIJ1Pet1:nte,..,.. W!Z-de!let•-~do farneddos""""""" oo 
prl~~Jfiedrlo legal do veiculo. O....,._ dos~ ....-.csiiÍII con!lllb ddnlao-pode-• c.omulto do elogio alldol _.,..._ pdo hto de que infonn491H pac1cnt -
ocresddos,modifbc~Kau re-de formo •...-•pebcírgiaopúblalo,-IÇ6e<,.,._ede_.., ___ OI:Ok...,c_•TCfl>-detodoc~ 
~ aoso haja ~lnao de infolmlçlo e-o utlwoçio elos onformoçilos oro~ pon 11M-"""' de- e/wde-.... ero-honcao de dodas. As '-a ..._amo nlol3rhdo/cart_.._set$o~<ehOUY<r~a.H•---de-uo..,llla.oob.14--tano'1111t6nco"dodt..
•5lanl<rlte-~<eCOI'cOtanmem,_......,.de_oude<mpRSVpaoans.l.tmllrwwas--slo~'""--......... de,_rogrstnoo, 
tomondc>-H aclo ve:z maiS ccmpldas c ~porhll. pormoror -S"JJ-~ ........__nlll8n aososde --ede-~em rebçloasbo!es...-, 
tneilsrvc da& préprKJS órgios (TrtMito, DóiMIDo </<N -)e lltá"""""' entre os prcípia5 --.. .. _.....MFORNAÇÕES INI'ORTMT& SO.RE AS USES COMSULTADAS, 
MERCADO E PROCEDfNCIA DO VdCULO: Dedorot,. ci&oao também deque<mpr-prioodasdet.ém 10l1Cprcípia5alériaoe .-cleregrolr"'siotemaseotuoizoções. podendo os 
r.,..u .. ..,..., ·~ou opr--~ou Mldo poo51Jitem irlforrNçõcs ~-eduldlrai, cano po< u.nPo •• ''*" 4oqgo;~N54e Wlo, linlllro e c1emoos d~ 
IM<tónas, que podem..,. 111..-od .. , bolxocfos, ex'*'ídos </ou nlo onformadas p« SegiKadcn.s, ~ ~ Orgios de Tr-. -.,de Dc:an!nao, entre oulros, ~ quondo ... 
tJ113r de ....,toou registro recente.Tambbn estou-· que oo negiStros de sinl!lrosou -..-do llolr.tn doop- na formo de RESTRJçio.., Obs....,odo u CRLV (tarnbtm como 
Restriçlo --·· Vedoda a Coraràçlo, SWstro~o. etc) e esse registro_ .. ........, ~"""'dwante operiododo~4o....-(desde quet.ftho -r.tDo 
Boletm de Ocorrência ou lriNhndo.,.,...,.. Seolndoro) até o que velaJio ls!ho sido op-..tldo iiO órgio de~ em COIIIIoções do......., em-OCIISIIo esta em que o regiltl'l> poderá 
..,. boocado w OOlbdo de sua~·- jiÚillloa5 aliooos, foto~ a>mUIII ~..,-- .....,..,. -..Eitldoe}w ........ ..,.., o &IMo- originou tol regoob'o (n5e 
oso ·-a~ fUaa do.,...,, pois em.,._ COIOI con.tom opon!Mos no~-~doCR\Ilou CIN, .....-.., poo--- ·é inport:onCt _.., 
os CAl. V de...,. ont.norcs~ ~"'"""que.-_, a- de veiculo SINIIndos cloo _....-...-1 f.enos;q que blmbiao--.. ........ atrr- e mdoo de r<gostroo e 
~entreom..-ado~ podcndollolor<9'1n»-- públaloou olotntlt!M~ .......... ..,.....,~.,...-.ElrilteM-COIOOde_..,..._..., 
do r-.. a feno5eg e portanto..,. regiStros de lndenaaçlo onteg..t nio slo dMAgodo&. CuD a-- nlo S<jo filoda o Fen3seg ou nlo ~...,.~de lnden~ ont..,.a. o 
, ...... ...-i todo e ex--_..so.o,-..,-r~ • da. c:anl.,_- a araolor U1 elo Sosep de 1Sdeabril de 211M.~..,;, oue hí S!l!1!5 ú.sirli!;tmP!e 
podem~ S«!\Jdas 911 yt>!lli!!S no yeítylo mmo por .. emp~o: alagamento, roubo.........., ~oporiodo de~--·--"--· c:uso...-de r..-allo de 
peçu r~ fllb de peças de rtpOSJÇio e/au de ouiTa noturna que m11las vezes tas •-alo slo lonçadoo ou divulgados..,. o mercado por deoslo cxdusMt elo~ lllok lomnr 
•- que, exostcm seguradoras que rtglltnm Wnbim na bo<e de orniSiro da ~ velc>rloo __ ..,. dGio ou maro ....mos Pora.s/1,...._,., _., da voginoa do opólitc. Cobe tornbérn 
deàc:or que olgumas seguradorM e...__ e-.,. -dam/dMIIgom RUS regrllros-por 3-O. dol3 elo OCIIII'bw:a 4o-lt«D ·--.çlo redobnda a b>dos • 
rnfatmaçlles onpressas na Pesq .... , ,.. CRI. V e no CRV, ~· quanto o de!criçlo dos~ do....-...,, ll<llténcia de~"" ..... "REM", "DA", "DJ" e "Demu 
lnf-..ç6es- no Compo ._ Clbsemoçi!es" O. doa.wnt:nl3çlo fisb do vebllo,- .,_, _.. r...-.so '"" -de~ 1.aco6o, &brlodo ,._.,Espólio, !1!!!!!!!2 
• o Jndfcio de Slllittro e de Sinlol>o L Ewmo - · ,.. """""" a. -.llonolloo Trilutário, Ratriçlo, 
~ QUo1o ou Htstóna>de Rou Gr.Mme e ou""" ---. -casoo~--·<DIIIIb-aitesdolleNCnn • Ootna de 
Ona<m. de Regoobo, -~ -~- •• slo-uídK --- rrt( lbltfk da do-.. ou.-.. n>nfonM 
modelo de .,. CD111rol3do No- .-.tomo& buKo O. do ! A. dro lnrcll 

ou cam r · somente o Tt< em ou -o o sanente o 
~tol~ Por'bntD, pâooqliCSIIDs;ocwna e --·• zoçlode..,. Vl5TORJ4 CAUTELARcom omplo 
~ na ii1IÜoe dos ldenláluclanoo, dos ogregodoo c do es1rutura c aondiçõcs elo....._..,-""'- c gorJnti' • sillaçJo lloico do......, • de_,......_.,.~ l..ombtamoo ainda 'I!"' • 
T r f !J it ses de dados. e IUmefC:W rar • 
do V ridito. Se certtfhttl• quaeto • lrla tia Melhor opçio 4e a e-..........-..,._. • aae •-.éde •• CMhte ..... ~--t• C..en.M •AT N 
~de mulas, dibtostrootnçlloo.--_,..podem·~~-- de ---ÓIJialdooT-_porr _,___que 
-o .. do Oolnn de eno- do fOJII*o dowócalo,- oWm.-......._--. w proot<lineotus-de---0-G. Por .. - de-por
eldrônoco, toda e q!IOiquer folia de ~ que Jl9r irnpol1aontt pora "'" ilnMite ou prahçlo de-· DnE SEII JIUDIATAMEIITE COMUNICADA. AO MOSSO DEPARTANEMTO 
DE SUPORTE, •trnéa do ABERTURA DE UM TtCIIET(peloprápnoSistoma de l..oudo),--.,-*>~opesqala ____ ,. __ orwgaúodót-1 
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SM UL TRAVISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS L TOA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271- Box OS 
Federal - São Lourenço/MG 
CEP - 37470-QOO 

Tei./Fax (35) 33326955 
Skype: tepedino27 

E-mail: smvistoria@hotmail 

LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 

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

DATA: 10/01/2017 PLACA: BSF-1330 
MARCA/MODELO: IMP I ASIA HI-TOPIC 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 REP 

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 REP DISCRIÇÃO 

X Adesivo nro pass. 20 x 20cm 
1--+---1 

X Extintor de 4 Kgs 
1--+---1 

X Faixa Escolar 40 em larg. adesivada 
1--+---1 

X Faixa refletiva 

AP REP 

Grade traseira 
1--+---1 

DISCRIÇÃO 

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

X Tacografo 
1--+---1 

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 homicídio, roubo, estu.ero e 

corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ~~~or:idçãÓ. 



~ Municipio de Minduri 
CreacimentoeTrensparlnc:l• www.mindurl.mg.gov.br- municiplo@mlndurl mg gov br 
Todos por Minduri · · · 

CÊRTiof'rêADO DE REGISTRO CADASTRAL -

DATA DO CADASTRO: 26/01/2017 MINDURI- MG 
VALIDADE: 30 DIAS 

Que se concede à empresa SIRIA PA VONE RIBEffiO DIAS 
91601665687 CNPJ N°- 21.617.836/0001-00 estabelecida na Rua Espírito 
Santo, n° 507, Bairro: Córrego do Meio CEP: 37.447-000, Minduri estado 
de Minas Gerais por ter apresentado documentação completa, segundo 
exigências legais, estando a mesma habilitada a PRESTAR SERVIÇOS E 
/OU EFETUAR VENDAS para esta entidade, dentro de sua especialização 
período de (doze) meses, respeitada a data de validade dos documentos 
apresentados e não havendo nenhuma restrição desabonadora neste 
Registro cadastral conforme Art. 34 a 37 da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 
de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

Regularidade com a Fazenda Municipal 
Regularidade com a Fazenda Federal 
Certidão quanto á Divida Ativa da União 
Regularidade com FGTS 
Regularidade com INSS 

09/04/2017 
26/03/2017 
26/03/2017 
17/02/2017 
26/03/2017 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 

2. Atente sempre às convocações da Comissão de Cadastramento e_IÍ)Ô? ~ 
seu próprio benefício. nu/./-

3. Qualquer dúvida procura a Comissão de Cadastramento desta 
Entidade. 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone: (35 -1219- Fax: (35) 3326-144 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Mi , ais- CNPJ: 17.954.04110001-10 
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VALIDA EM TODO O TERAITÕRIO NACIONAL 

?1- 9" :t49. 610 g~k~~o :;!B /Ç~7 1 1t4 

I ' 'ADILSON DE PAULA .DIAS .. ..... 
FILIAÇIIp 

NILTON DE PAULA DIAS 
NAIR DAS DORES DA COSTA 
"'ATURALIDÀOE '. 

SERRANOS- MG 
DATA DE NASCIMENTO 

30/05/7 2 

.:,:r. I -.. ·1.90 

<t· 
lfj 

.......... ,,~;~·J: 
l ' 



'<OME E 
SIR!A PAVON 

sf.~~~STIAO . R IB~'IR-O 
HiLTA MARtA MACEDO 

<. 

NA tUI\AtlDAOE ;,.""'"' ~ 

BARBACENA - MG w - J 

ooc ORIGEM F'L .. .,-·169~ EfAR B ACENA/HG NAS .. .LV-··1 
CPF 

BELO HOIUZONT!, MO 

I' 

MINfS1tftto 9A FAZENDA 

~~~ . 
•. ~ Cadastro de Pessoas Ffsfcas 

COMPROVANTE DE INSCRJÇÃp 
t 

Número 
916.016.656-87 

Nascimento 
07/06/1967 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE II:>ENnFtCAÇÃO 

• '<(' . 
''<f' . 



ESTADO DE MINAS GERAIS COMARCA DE CRUZÍLIA 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE MINDURI, MG 
OFICiAL SUBSTITUTA 

,056 ?na~ de, B'ttui;,a,tfe, 'úniolv 9l.Ujitu st(~tfe, 9teiúl<Y 

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 166- CENTRO- MINDURT- TELEFONE: (35) 3326-1226 
LIVRO FOLHA 

10- p 025/ 025 V0
• 

Procuração Pública que faz Síria Pavône 
Ribeiro Dias, na forma abaixo declarada: 

S a i b a m quantos este instrumento público 
de procuração virem que, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezessete (26/01/2017), nesta Cidade de Minduri, Comarca de Cruzília, 
Estado de Minas Gerais, em cartório, sito na Av. Getúlio Vargas, no. 166- Centro, 
perante mim, José Magno de Andrade Júnior, Oficial Titular, compareceu SÍRIA 
PAVÔNE RIBEIRO DIAS brasileira, casada, professora, portadora da C.l. n°. M-
5.355.420 SSP/MG. , e do CPF. n°. 916.016.656-87, residente e domiciliada nesta 
cidade de Minduri, MG., na Rua Espírito Santo, no. 507 - Córrego do Meio; 
pessoa esta reconhecida pela própria de mim, Oficial Titular, por este instrumento 
público e nos termos de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, 
ROZIANE APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, portadora da C.l. 
no MG-13.317.549 SSP/MG, e do CPF n° 065.393.246-42, residente e domiciliada 
nesta cidade no mesmo endereço da Outorgante; a quem confere poderes 
específicos para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Minduri-MG, com 

-.-.... a finalidade de representar a outorgante na Tomada de Preço n° 001/2017 e 
Processo Licitatório n° 003/2017, com abertura das propostas na data de 30 de 
janeiro de 2.01 7, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Minduri; podendo, para tanto, a dita procuradora, fazer declarações e 
justificações, juntar e retirar documentos, assinar livros e termos, preencher 
formulários, firmar compromissos; enfim requerer, assinar e praticar o mais que 
necessário for para o fiel cumprimento do presente mandato, inclusive 
substabelecer, com ou sem reserva de poderes. Assim o disse, do que dou fé. E, 
me pediu que lhe lavrasse este instrumento que fiz, lhe li, aceitou e assinou. Eu, 
José Magno de Andrade Júnior - Oficial Titular a digitei , subscrevi e 
assinei, em público e raso. Em test.0 (há o sinal público) da verdade. *\· 
Minduri, MG., 26 de janeiro de 2017. (a.) Síria Pavone Ribeiro Dias -
Outorgante - (a.) José Magno de Andrade Júnior - Oficial Titular. NADA 
MAIS. Está conforme o original de fls . 025 e V

0
. do livro n°. 10-P., do qu~~ 

dou fé e assino, em público e raso. 1 

Minduri , MG., 26 de janeiro de 2017. 

Em testemunho~. '}•:v /;/I n~ 
~tD 



~ www~t~_nicípbio d~ .Mi.nduri 
Todos por Mlnduri . n .mg.gov. r - municlplo@mmdurl.mg.gov.br 

Admlnlstt•çao 2017/2020 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Vefculos com 
Capacidade Mfnima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 f Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros J ; Fazenda Boa Vista f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ; Fazenda Arauc6ria f 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda São Miguel f Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros J e Fazenda da Serra f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros },sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, o valor seró pago a empresa vencedora, por quilômetro rodado e 
de acordo com o Relatório mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela 
]liretoria ou Secretória responsóvel da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 

ucação do Municfpio de Minduri- MG. 

TOMADA DE PREÇO N' 001/2017 I PROCESSO LICITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14=00 horas - Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDM?O_ r1 ~ _ 
N': o2)15 Nome I Razão ~ocial cj_..Qjj.LY ~ ).t..,.p e :~ ~ 

Endereço~ o(l;) ~ ÍovvXJ 
Cep: $7. 3 tO _a::> o Cidade: /.lUvo ~ dJ ~M ..AA. .&-

CNPJ :23. 3 t- t . ~/8f/OOOi - Slf 
Fone CoJÇ) q q~ ,q- <6.29 

Orgãos, Umdades, Functonats Programáttcas e Categonas Econômicas 
Secretaria Municipal de Educacão 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

r...-qcedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
I} .eriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 001/2017, Decreto Municipal n° 1505/2017, sendo 
certo que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 

'bli pu c as. 
PREÇO PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 
KM KM PARAlKM 

ANUAL . 
01 -15.000 KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE 7'11/?RA -

RJ'9. ?Sooo Veículo capacidade mínima de 09 Passa)!eiros R$! ss 
02 38.000 KM LINHA FAZENDA DA ARAUCARIA ESTRADA DE 

, 

TERRA - Veículo caJ')Qcidade mínima de 09 Passa)!eiros 
03 25.000 KM LINHA FAZENDA BOA VISTA ESTRADA DE TERRA -

Veículo capacidade mínima de 09 Passa)!eiros 
04 32.000 KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL - ESTRADA DE TERRA -

Veiculo capacidade mínima de 09 Passaf{eiros 
05 25.000 KM LINHA FAZENDA DA SERRA ESTRADA DE 1ERRA -

Velculo capacidade mínima de 09 Passaf{eiros 

Valor Total da Proposta __..... I 7/J. R$ (1-t-So,oo 

Rua P•nha, 99- v;la ':assalo- Fono: \)5) 3326-121~ ~~ H• 
CEP 37.447-000- Mmdun- Estado de Mmas Gerais- CNPJ: 17.95 • 000 10 , 

' IÓ 



Município de Minduri · - .-,c.pq 
c,.sctmento• www.m induri.mg.gov.br- municipio@mindurl.mg.gov.br .·· -.~ J' 1 l.~. 
Todos por Mlnduri ~ 

Admlnlstr<O~io2017/202U ./ j f..( g ~ 
. / # éj f\~~ 

Prazo de Validade da Proposta: ~/Wl.! ~ {.dv/«T -~o-~ 

Condições de Pagamento ~~ t!:7 ff-ndd;r/ 
Data da Proposta 30 I t? -7 lc2. 0/? 

,n . ~J~ 
Carimbo e Assinatura da Empresa : ----14- --4"'&""""". (_=-Y+---~..:..="--'-~~""""'"'1<.><..=..----

R :~M~e~ 
J/' cl Lf5 /l c-

()~ : '-(lod,u., rtto~ ,(A) 

---.5tio ~ o(Q fYywYI a, ,;1A 6--

123.377.481/0001-541 
GILBERTO OONIZETE MENDES~ MEl 
Rua José do Carmo Carvalho, 245 

Rosário · CEP 37.370.000 ' I SÃO VICENTE DE MINAS-~ 

J~f'~~m~~ 

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



Crescimento • 
Todos por Minduri 

Admlnistr.~ç<io 2017/2020 

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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 ( Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros J ; Fazenda Boa Vista ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ; Fazenda Araucária ( 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ; Fazenda São Miguel ( Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros J e Fazenda da Serra ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros },sendo: Alunos 
do Ensino Fuod,amental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
:ducação do Município de Minduri- MG. 

TOMADA DE PRECO ~ 00112017 I PROCESSO L.ICITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14:00 horas· Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome I Razão Social : ~= 
Endereço 
Cidade: 
CNPJ 
Fone 

Cep: 

Orgãos, Unidades, Funcionais Programáticas e Categorias Econôrrucas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

~ocedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações 
)steriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 00112017, Decreto Municipal no 150512017, sendo 

certo que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 
blicas. 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 
KM KM PARA 1 KM 

ANUAL 
OI 45.000 KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE TERRA -

02 38.000 KM 

03 25.000 KM LINHA FAZENDA BOA VISTA ESTRADA DE TERRA-

O-I 32.000 ) KM 
L{ <J. ov 

05 25.000 KM LINHA FAZENDA DA SERRA - ESTRADA DE TERRA -



~ Municí io de Minduri 
CrescimentoeTransparêncla www.minduri.m .g0'4.br . municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Administração 2017/2020 

Prazo de Validade da Proposta: ____ _ 

Condições de Pagamento ~ffiCMl à&\ ro o QO?> \J.u \3 

Data da Proposta ~/ .il.l_! Q 0 \] 

Carimbo e Assinatura da Empresa : ___.,ji~\ ..... \wOIIL-----!~....!.......J- \~~..L' ?>.-~.\.\~',}_j~O~Y_.__ __ _ 

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 Minduri 
Admlnlstra~ao 201712020 

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

" 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veíc'u~ 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 ( Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros J i Fazenda Boa Vista ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J i Fazenda Araucária l 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ; Fazenda São Miguel l Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros J e Fazenda da Serra ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros },sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
Educação do Município de Minduri- MG. 

TOMADA DE PREÇO ~ 00112017 I PROCESSO LICITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14:00 horas · Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO . ..,. :J 
Nome I Razão Social :t:~ ~ YYlAD ~- /VJ G ~= 6 1 
Endereço ~ ~ ~ - P~ cL.. ~da_ 
Cidade: IV1~ · _ G-
cNPJ ·11-. q q 0. o-4~ / CXXJ 1- 63 

Cep: 31.4/t ]- .Q:b 

Fone{J36J 9 ,Çitf053 f 1-.J; 
' ' . ~ . 

Orgãos, Urudades, FunciOnais Programaticas e Categonas Economtcas 
Secretaria Municipal de Educacão 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 201 7 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Procedjmento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
-...,osteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 001/2017, Decreto Municipal n° 1505/2017, sendo 
certo que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 

úbticas. 

ITEM 

OI 

02 

03 

04 

05 

QUANT. 
KM 

ANUAL 
45.000 

38.000 

25.000 

32.000 

25.000 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 
KM 

KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE TERRA -
Veículo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA DA ARAUC ARJA - ESTRADA DE 
TERRA - Veículo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA BOA VISTA ESTRADA DE TERRA -
Veiculo ca acidade minima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL - ESTRADA DE TERRA -
Veiculo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA DA SERRA ESTRADA DE TERRA -
ma de 09 Passa eiros 

PREÇO PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 
PARA 1 KM 

Valor Total da Pro osta 

- 1 ()~ 

Rua Penha, 99 - · a Vassalo - Fone: (35) 3326-l~~x: (35) 326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 

}~~ 
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Crescl~nto e .,..,.,,soa,rênc~l .. 
Todos por Mlnduri 

Admlnistraçào 201712020 

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

Prazo de Validade da Proposta: ~ <-~ 

Condições de Pagamento ~ 7YU.. .-(...c;Ld;qj_ < 

Data da Proposta 30 I _f)J_! JQJ} 

Carimbo e Assinatura da Em presa : 'J lt:fY"ª..< ~ <r A.i YY)Gl.ll ~ _ (V} 6 ~ 

Rua Penha, 99 . Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri- Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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' Município de Minduri 
c,..sclmentoeT .... r•~narA.v,r.. www.minduri.mg.gov.br. municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçio 2017 (2020 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 f Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros J i Fazenda Boa Vista f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J i Fazenda Araucária f 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J i Fazenda São Miguel f Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros J e Fazenda da Serra f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros },sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 

,...._, Educação do Município de Minduri- MG. 

TOMADA DE PREÇO ~ 00112017 I PROCESSO LICITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14:00 horas - Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO . 
Nome I Razão Social: IJ I?l~w ..6-t. c,/?~ lu e ~r {]A<Jfl v ~ti vu tNfG ~= .5 d'l 
Endereço f111- I) €~o ;lo fZ t ' ZAJ IV 7' E 

Cep: 3"/. 44 7- (}O Cidade: M /.N 6> v f2 t' IM-<?-
CNPJ .-('7· 6 f o. '7 4 r, /oOof- Y? 
Fone /~')" } q~qtt,.3;L{-o-1. 

\ ' . " Orgãos, Urudades, Funcwnats Programattcas e Categonas Economtcas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

ó 

Procedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
osteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 001/2017, Decreto Municipal n° 1505/2017, sendo 

.:erto que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 
blicas. 

ITEM 

01 

02 

03 

04 

05 

QUANT. 
KM 

ANUAL 
45.000 

38.000 

25.000 

32.000 

25.000 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 
KM 

KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE TERRA-

KM 

KM 

KM 

KM 
Veículo 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) J .-'117-""' 

CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas 

:,jLv 
I 

PREÇO 
UNITÁRIO 
PARAlKM 

---
PREÇO 
TOTAL 

-
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Administração 201712020 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 f Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros J : Fazenda Boa Vista f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda Araucária f 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ; Fazenda São Miguel f Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros J e Fazenda da Serra f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros }.sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
Educação do Município de Minduri- MG. 

TOMADA DE PREÇO W 001/2017 I PROCESSO IJCITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14:00 horas- Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO ~ . 1(. · 2.. íO A 
Nome I Razão Social :-1 .0. (~J\tJb~Ott.f6 Db /JliiVOU 

1 w: '-113 
Endereço Ali . fb~ A6i & &Ai<ZRo v1lA I/~S5i-1~0 

Cep: 31 ttttlotXJ Cidade: lA i NOv-t l M& { t( 
CNPJ Ji . 6 (,4 . 5;;_q I 000 , 5" 
Fone ( :~.;"" ) 3,3,l'- }40 7/ 

A 

Orgãos, Umdades, Funcwnats Programáticas e Categonas Economtcas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Procedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
'Osteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 001/2017, Decreto Municipal D0 150512017, sendo 

certo que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 
úblicas. 

ITEM 

01 

02 

03 

04 

05 

QUANT. 
KM 

ANUAL 
45.000 

38.000 

25.000 

32.000 

25.000 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 
KM 

KM LINHA FAZENDA DO SERROTE ESTRADA DE TERRA -
Veículo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA DA ARAUCARJA ESTRADA DE 
TERRA - Veículo ca acidade m fnima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA BOA VISTA ESTRADA DE TERRA
Veículo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL ESTRADA DE TERRA -
Veículo ca acidade minima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA DA SERRA - ESTRADA DE TERRA -

Valor Total da Pro osta 

PREÇO 
UNITÁRIO 
PARA 1 KM 

PREÇO 
TOTAL 
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Data da Proposta 30 I _o.L_t M1 

I T.J. TRANSPORTE DE WNDURI LIDA l Avenida Brasil, 413 
Vila Vassalo - CEP 37.447-000 

MINDURI-MG 

CNPJ 11.564.529/0001-54 lnsc. Est. Isent 
Insc. Municipal: 419.16.0001 
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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 • 
Todos por Minduri 

Adrnlnlstra~ío 201712020 

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

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação com 
Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha 
licitada, 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 ( Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros J : Fazenda Boa Vista ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda Araucária ( 
Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda São Miguel f Veículo com capacidade mínima 
de 09 passageiros J e Fazenda da Serra f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros }.sendo: Alunos 
do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 

ducação do Município de Minduri- MG. 

TOMADA DE PREÇO N> 001/2017 I PROCESSO LICITATORIO 003/2017 
Abertura das Proposta em 30.01.2017 as 14=00 horas· Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDAD<) . 
/bv~ .-&?~ Jk0 N>: 5o7 Nome I Razão Social : -Siftio., . ... ... }1//.tá) Endereço ~ ~ S~ 

Cidade: ill-1/n~ .. 11/. -1- ~ _,.do 
eep:s 7 r .y-7- (;)(7 o 

CNPJ o2i ~ 17 · 8 36 /oool~ o o 
Fone 99:1 Oo/- o..5b g 

Orgãos, Umdades, FunciOnais Programáticas e Categonas Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

~ocedimento Licitatório obedecera\ as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
~ Jteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 001/2017, Decreto Municipal n° 1505/2017 , sendo 
certo que a adesão de V.Sa., implica no conhecimento e na aceitação da Legislação Vigente sobre as licitações 

úblicas. 

ITEM QUANT. 
KM 

ANUAL 
01 45.000 

02 38.000 

03 25.000 

04 32.000 

05 25.000 

UNID. ESPECIFICAÇÃO 
KM 

KM LINHA FAZENDA DO SERROTE ESTRADA DE TERRA -
Veículo ca acidade mfnima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA DA ARAUCARIA - ESTRADA DE 
TERRA - Veículo ca cidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LJNHA FAZENDA BOA VISTA - ESTRADA DE TERRA
Veículo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL - ESTRADA DE TERRA -
Veículo ca acidade mínima de 09 Passa eiros 

KM LINHA FAZENDA DA SERRA ESTRADA DE TERRA -

Valor Total da Pro osta 

PREÇO 
UNITÁRIO 
PARA 1 KM 

PREÇO 
TOTAL 
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CEP 37.447-000- Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Adtnlnlstr.,çio 2017/2010 

Ata de Abertura das Propostas apresentadas a Tomada de Preços 00112017 e Processo Licitatório 
003/2017, instaurada de 05/01/2017, destinada a Contratação de empresa especializada de Prestação de 
Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a 
necessidade do número de alunos de cada linha licitada, 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 Veículo com ca acidade mínima de 09 assa eiras · Fazenda Bo Vista Veículo com 
capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda Arauc6ria f Veículo com capa dade mínima de 09 
passageiros ) : Fazenda São Miguel f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ) e Fazenda da 
Serra f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros )sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no 
exercício de 2017, 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 ou 
~cretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação 
__ _1 Município de Minduri- MG. 

Aos trinta (30) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezessete (2.017), às quatorze horas (14:00) 
horas, na Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG , sito a Rua Penha, n° 99 , 
Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri ,Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação 
designada pelo Prefeito o Sr. José Ronaldo da Silva, de conformidade com a Portaria 656 datada de 02 de 
janeiro de 2017, sob a presidência do Sr. Amarildo Silva Guimarães , dos membros a Sra. Janne de 
Oliveira Silva e o Sr. Tiago de Oliveira dos Reis , para a devida abertura dos envelopes de habilitação , 
análise e classificação da melhor proposta referente a Tomada de Preços 001/2017, instaurada de 
05/0l/2017,cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação 
de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, 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 ( Veículo 
com capacidade mínima de 09 passageiros ) : Fazenda Boa Vista f Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros ) i Fazenda Arauc6ria f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ) i Fazenda São 
Miguel f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ) e Fazenda da Serra f Veículo com 

wacidade mínima de 09 passageiros ),sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da 
Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri -
MG durante o ano de 2017.0 Edital foi publicado em Jornal Regional de Grande circulação e também foi 
publicado com afixação no Mural desta Municipalidade para que todos os interessados no ramo pertinente 
manifestem seu interesse em participar deste certame. No dia, local e hora marcada para a abertura dos 
envelopes de documentação e propostas , a Comissão de Licitação de Minduri-MG verificou constar que 
retirou o Edital as seguintes empresas: 1 a João Jeferson Guimarães Serv. Transporte de Passageiros 
ME, com endereço na Travessa Vital Brasil • n° 31 , Bairro Córrego do Meio , na cidade de Minduri/MG • 
inscrita no CNPJ n° 21.464.831/0001-94; 2a T J Transportes de Minduri Ltda , com endereço na Avenida 
Brasil , n° 413 , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 11 .564.529/0001-54; 
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J• Síria Pavone Kloeiro IJias ME , com endereço na Rua Espírito Santo , n° 507 , Bairro do Meio 
, na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 21.617.836/0001-00;4• Juçara Ramos Guimarães MEl, 
com endereço na Rua Major Gabriel Penha de Andrade , n° 67 , Bairro Centro , na cidade de Minduri/MG , 
inscrita no CNPJ n° 17.992.042/0001-59;5• Nelson Glicério de Carvalho MEl , com endereço na Avenida 
Belo Horizonte , no 587 , Casa , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 
17.690.746/0001-77;68 Sidney de Assis Pereira ME , com endereço na Rua do Cedro , n° 26 , Bairro 
Jardim Esperança, na cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 17.983.831/0001-23 e 73 Gilberto 
Donizete Mendes MEl , com endereço na Rua José do Carmo Carvalho, n° 245 , Bairro Rosário , na cidade 
de São Vicente de Minas/MG inscrita no CNPJ n° 23.377.481/0001-54, sendo que as empresas adquiriram 
o Edital conforme recibo anexo.Aberto os trabalhos presididos pelo Presidente e Comissão Permanente de 
Licitação de Minduri/MG e demais presentes , iniciou - se os trabalhos passando para a abertura , 
verificação e análise dos envelopes da documentação das empresas interessadas e presentes no 
certame,neste momento e após a assinatura nos envelopes por todos representantes das empresas , foi aberto 
o envelope da documentação da empresa João Jeferson Guimarães Serv. Transporte de Passageiros ME 
para a devida verificação da documentação exigida neste edital de Tomada de Preços , ficando neste 
~omento constatado pela Comissão de Licitação de Minduri/MG e por todos os representantes das demais 

empresas presentes de que no envelope de documentação devidamente lacrado e entregue pelo Sr João 
Jeferson Guimarães representante da empresa João Jeferson Guimarães Serv. Transporte de Passageiros 
ME não continha nenhuma documentação necessária exigida neste edital de licitação e sim constava o 
Formulário de Proposta da empresa, salientando ainda o Sr. João Jeferson Guimarães e na presença de todos 
os participante presentes que o documento foi colocado no envelope trocado por ele mesmo, decidindo 
assim a Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica deste Município de Minduri/MG desclassificar a 
empresa João Jeferson Guimarães Serv. Transporte de Passageiros ME, neste momento o representante 
da empresa acima mencionada e desclassificada abriu recurso na forma prevista no Art 109 da Lei 8.666/93 
constante neste edital de licitação fazendo o questionamento e alegando que a troca do documento de 
proposta colocado no envelope de documentação não é motivo para a sua desclassificação , desta forma a 
Comissão de Licitação de Minduri/MG decide que fica concedido a empresa reclamante João Jeferson 
Guimarães Serv. Transporte de Passageiros ME o prazo de 5 (cinco ) dias úteis a contar da lavratura 
desta Ata para a empresa apresentar o seu recurso por escrito junto a Comissão de Licitação de Minduri/MG 
e a posterior apreciação do Assessor Jurídico deste Município e fazer cumprir assim as exigências legais do 
Art. 109 da Lei 8.666/93.Dando continuidade aos trabalhos a comissão de licitação passou para a abertura 
dos envelopes de documentação das demais empresas presentes que tão logo verificados e apuradas ficou 

onstatado a regularidade das mesmas com a apresentação de toda a documentação exigida neste certame. 
Dando continuidade aos trabalhos e após analise , apuração das propostas apresentadas pelas demais 
empresas , a Comissão de Licitação de Minduri/MG constatou que a Empresa Sidney de Assis Pereira ME 
,com endereço na Rua do Cedro , n° 26 , Bairro Jardim Esperança , na cidade de Minduri/MG, inscrita no 
CNPJ n° 17.983.831/0001-23 apresentou o seu envelope de proposta constando na sua fase externa o 
endereço completo da empresa , porém no formulário de proposta apresentado dentro deste envelope não 
constava os dados da empresa , apresentava apenas a assinatura e o valor da sua proposta de prestação de 
serviços , decidindo a comissão de licitação pela sua desclassificação, neste momento o representante da 
empresa acima mencionada e desclassificada abriu recurso na forma prevista no Art 109 da Lei 8.666/93 
constante neste edital de licitação fazendo o questionamento e alegando que a falta dos dados da empresa no 
seu formulário de Proposta não é motivo para a sua desclassificação, desta forma a Comissão de Licitação 
de Minduri/MG decide que fica concedido a empresa reclamante Sidney de Assis Pereira ME o prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da lavratura desta Ata para a empresa apresentar o seu recurso por escrito junto a 
Comissão de Licitação de Mínduri/MG e a posterior apreciação do Assessor , , deste Município e 
fazer · · as exigências legais do Art. 109 da Lei 8.666/93. 

~ 
Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 332 1 44 , 
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Em seguida e aanao contmutdade aos trabalhos e após analisada e apurada todas as esta comissão 
de licitação chegou aos seguintes resultados vencedores e classificados por empresa conforme segue:A 
empresa Juçara Ramos Guimarães MEl apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste 
edital de Tomada de Preços , ficando a mesma classificada vencedora da Linha Fazenda da Araucária , 
Item 02 , a preço unitário por quilômetro rodado em estrada de terra a importância de 1, 75 ( Hum real e 
setenta e cinco centavos); a empresa Nelson Glicério de Carvalho MEl apresentou a sua proposta dentro 
das condições exigidas neste edital de Tomada de Preços , ficando a mesma classificada vencedora da 
Linha Fazenda da Serra , Ítem OS , a preço unitário por quilômetro rodado em estrada de terra a 
importância de 1,80 ( Hum real e oitenta centavos) ;a empresa Siria Pavone Ribeiro Dias MEl 
apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital de Tomada de Preços , ficando a 
mesma classificada vencedora da Linha Fazenda Boa Vista , Ítem 03 a preço unitário por quilômetro 
rodado em estrada de terra a importância de 1,05 ( Um real e cinco centavos) e a empresa T J Transportes 
de Minduri Ltda apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital de Tomada de 
Preços, ficando a mesma classificada vencedora da Linha Fazenda Serrote, Ítem 01 , a preço unitário por 
quilômetro rodado em estrada de terra a importância de 1,09 ( Hum real e nove centavos ), não houve 

r-<~ais nenhum recurso das empresas quanto a esta fase.Nesta oportunidade a Comissão de Licitação de 
_.ânduri /MG e Assessoria Jurídica faz saber e para o conhecimento de todos os representantes das empresas presentes 
e salienta que deverá ser aguardado o resultado do prazo recursal e que os atuais resultados apurados acima 
mencionados e constantes nesta ata de apuração poderão sofrer alterações após o resultado e apreciação dos prazos de 
recursos solicitados. não houve mais nenhum recurso das empresas presentes quanto a esta fase, aos que já 
foram aqui apresentados.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 Mj~~ ~G e demais presentes. 

A~ilva Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG 

J.oão Jeferson Guimar- e . Transporte de Passageiros ME 
E r sa Presente 

ney e Assis Pereira ME 
Empresa Presente 

Síria Pavone Ribeiro Dias MEl 

~· D. 
Tiago ~veira dos Reis 

Membro da CP L 

J/c, J. r/(; R· .JI .Jou .:z Q...~ 
T J Transportes de Minduri Ltda 

Rua Penha, 99- Vila Vass lo- F 26-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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Adonlnlstra~io 2017/2020 

Nesta data de 06 ( seis ) de Fevereiro de 2017 , as 14:00 ( quatorze ) horas , na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Minduri/MG,sita a rua penha , n° 99 , Bairro vila vassalo , nesta cidade de Minduri/MG , reuniu-se a 
Comissão de Licitação para dar continuidade aos trabalhos de encerramento da Ata de Abertura que aconteceu no 
dia 30 de janeiro de 2017 as 14:00 horas e após concedido e terminado o prazo de recurso de 5 (cinco ) dias úteis 
solicitado pelas empresas reclamantes João Jeferson Guimarães Serv.Transporte de Passageiros ME e a 
empresa Sidney de Assis Pereira ME referente ao Processo Licitatório no 003/2017 e Tomada de Preços 
00112017 , instaurado de 05 de janeiro de 2017 , o presidente juntamente com os membros da comissão de licitação 
deu inicio aos trabalhos de continuidade do certame , neste momento ficou constatado que após o ténnino do prazo 
de cinco dias úteis concedido pela comissão de licitação de Minduri/MG para as empresas acima citadas e em 
obediência ao Art 109 da Lei 8.666/93 , a Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica deste Municipio de 
Minduri/MG constatou que as empresas acima citadas não apresentaram por escrito dentro deste prazo concedido o 
documento do recurso por elas solicitadas na Ata lavrada no dia 30 de Janeiro de 2017 , parte integrante deste edital 
de licitação, desta forma e mediante nenhum recurso por escrito apresentado pelas empresas, a Comissão de 
Licitação e Assessoria Jurídica deste Município de Minduri/MG decide pela desclassificação das mesmas , dando 
continuidade aos trabalhos a após apurados os valores vencedores constantes na ata de 30 de janeiro de 2017 , fica 

.~sim classificadas as empresas conforme segue: A empresa Juçara Ramos Guimarães MEl apresentou a sua 
proposta dentro das condições exigidas neste edital de Tomada de Preços , ficando a mesma classificada vencedora 
da Linha Fazenda da Araucária , Item 02 , a preço unitário por quilômetro rodado em estrada de terra a 
importância de 1,75 ( Hum real e setenta e cinco centavos ) ; a empresa Nelson Glicério de Carvalho MEl 
apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital de Tomada de Preços , ficando a mesma 
classificada vencedora da Linha Fazenda da Serra , Ítem 05 , a preço unitário por quilômetro rodado em estrada 
de terra a importância de 1,80 ( Hum real e oitenta centavos) ; a empresa Siria Pavone Ribeiro Dias MEl 
apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital de Tomada de Preços , ficando a mesma 
classificada vencedora da Linha Fazenda Boa Vista , Ítem 03 a preço unitário por quilômetro rodado em estrada 
de terra a importância de 1,05 ( Um real e cinco centavos ) e a empresa T J Transportes de Minduri Ltda 
apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital de Tomada de Preços , ficando a mesma 
classificada vencedora da Linha Fazenda Serrote, Ítem 01 , a preço unitário por quilômetro rodado em estrada de 
terra a importância de 1,09 ( Hum real e nove centavos ).Nesta oportunidade a comissão de licitação e assessoria 
jurídica deste Municipio de Minduri/MG vem salientar que fica mantido a desclassificação das empresas João 
Jeferson Guimarães Serv. Transporte de Passageiros ME e a empresa Sidney de Assis Pereira ME pelos 
motivos constantes , lavrados e assinados por todos os membros da comissão de licitação e demais membros das 
empresas presentes na Ata lavrada no dia 30 de janeiro 2017 e que a Linha da Fazenda do São Miguel será 
licitada novamente na oportunidade , não houve nenhum recurso das empresas quanto a esta fase.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 Pet te de Licitação do Município de Minduri - MG e 
Assessoria Jurídica deste Município de Mindwi/MG . 

Janne 
Me 

(._; • 

Amari o ilva Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri- MG 

~ & rÁJ» f}/ ~ 
~~<., K -~ .·. Tiago'flé Oliveira d;;keis 
1~ ~ Membro da CPL 

Dr. Rodri Ematné adbén 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OABMG 105711 

.. 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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TERMO DE JULGAMENTO 

Ref:Tomada de Preços n°. 001/2017 
Processo Licitatório n° 003/2017 

Em 05 de janeiro de 2.017, esta Comissão Permanente de Licitação enviou o Edital desta Tomada 
de Preços para Publicação no Mural desta Municipalidade e também foi publicado em Jornal Regional de grande 
circulação para que todos os interessados no ramo pertinente manifestasse o seu interesse em participar deste certame 
,referente a esta Tomada de Preços 001/2017 e verificou constar que no dia, local e hora marcada para a abertura dos 
envelopes que teve como proponentes participantes , as seguintes empresas: 1 • João Jeferson Guimarães Serv. 
Transporte de Passageiros ME, com endereço na Travessa Vital Brasil , n° 31 , Bairro Córrego do Meio , na cidade 
de Minduri/MG , inscrita no CNPJ no 21.464.831/0001-94~ r T J Transportes de Minduri Ltda ME , com 
enreço na Avenida Brasil , n° 413 , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri!MG, inscrita no CNPJ n° 
L .. .J64.529/0001-54; J• Síria Pavone Ribeiro Dias MEl , com endereço na Rua Espírito Santo , no 507 , Bairro 
Córrego do Meio , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 21.617.836/0001-00;4• Juçara Ramos 
Guimarães MEl , com endereço na Rua Major Gabriel Penha de Andrade , n° 67 , Bairro Centro , na cidade de 
Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 17.992.042/0001-59;5• Nelson Glicério de Carvalho MEl , com endereço na 
Avenida Belo Horizonte , no 587 , Casa , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ no 
17.690.746/0001-77;6• Sidney de Assis Pereira ME , com endereço na Rua do Cedro , n° 26 , Bairro Jardim 
Esperança, na cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 17.983.831/0001-23 e 7• Gilberto Donizete Mendes 
MEl , com endereço na Rua José do Carmo Carvalho, n° 245 , Bairro Rosário , na cidade de São Vicente de 
Minas/MG inscrita no CNPJ n° 23.377.481/0001-5.Para que as mesmas oferecessem propostas para: Contratação de 
empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 
Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha licitada, 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 ( Veículo com capacidade mínima de 09 passqgeiros I ; Fazenda Boa Vista ( Veículo 
com capacidade mínima de 09 passageiros I i Fazenda Arauc6ria ( Veículo com capacidade mínima de 09 
passageiros I i Fazenda São Miguel ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros I e Fazenda da Serra ( 
~ulo com capacidade mínima de 09 passageiros ),sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, o 
vwor 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal 
Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri - MG, que são partes 
integrante desta Tomada de Preços. 

Encerrado o prazo do certame, após terminado o prazo recursal concedido de 05 (cinco) úteis as 
empresas solicitantes neste edital de tomada de preço , Atos , Parecer , decisão e Julgamento das propostas 
classificadas,o Assessor Jurídico do Município de Minduri/MG e a Comissão de Licitação de Minduri/MG 
verificaram constar que apresentaram as suas propostas vencedoras por Km dentro das condições exigidas neste edital 
as seguintes empresas , com o seu respectivo preço total por cada 1 ( Um ) Km rodado em estrada de terra para o 
transporte de alunos,conforme segue: 

T J Transportes de Minduri Ltda ME Valor por 1 Km Rodado R$ 1,09 
Juçara Ramos Guimarães MEl Valor por 1 Km Rodado R$ 1,75 
Nelson Glicério de Carvalho MEl Valor por 1 Km Rodado R$ 1,80 
Síria Pavone Ribeiro Dias MEl Valor por 1 Km Rodado R$ 1,05 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 ~ ·~ 
CEP 37.447-000- Miuduri- Estado de Minas Get·ais • CNPJ: 17.954.041/0001-10 ~· 
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Após a análise das propostas apresentadas , a Comissão de Licitação e a Assessoria Jurídica deste Município de 
Minduri/MG verificaram constar que as empresas proponentes: T J Transportes de Minduri Ltda ME ; Juçara 
Ramos Guimarães MEl; Nelson Glicério de Carvalho MEl e Síria Pavone Ribeiro Dias MEl, apresentaram 
as suas propostas dentro das condições estabelecidas no respectivo edital, ficando as mesmas classificadas, como 
vencedoras do certame. 

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

Mind{ ({)G: 06 de Fevereiro de 2.017 

AmarhU?a Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri- MG 

t\~ " Q LL· ~ - ~~.P .. .. 

Dr. ~~Ematné G~; 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OABMG 105711 

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

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores, fica 
ADJUDICADO as proponentes: T J Transportes de Minduri Ltda ME ; Juçara Ramos Guimarães MEl; Nelson 
Glicério de Carvalho MEl e Síria Pavone Ribeiro Dias MEl, ao objeto Licitado da Tomada de Preços n°. 
001/2017, que trata de Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com 
Capacidade Mfnima para 09 Passageiros, de acorda com a necessidade do número de alunos de cada linha licitada, 
ÇQJ]1 Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município de 
M._ uri - MG, tendo como percurso a Fazenda Serrote f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros } ; 
Fazenda Boa Vista f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J : Fazenda Araucária l Veículo com 
capacidade mfnlma de 09 passageiros J ; Fazenda Slio Miguel l Veículo com capacidade mfnlma de 09 passageiros 
} e Fazenda da Serra f Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros },sendo: Alunos do Ensino Fundamental, 
no exercício de 2017, o valor será poqo a empresa vencedora, por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório 
mensal enviado para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela Diretoria ou Secretária 
responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de 
Minduri - MG,vencedoras do Processo Licitatório n° 003/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri/MG, 
para todos os fins de direito. 

Município de Minduri~· G, 06 de fevereiro de 2017. 

f ' 

Amarildo i/va Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG 

Rua Penha, - ila 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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PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório no 003/2017 , na Modalidade Tomada de Preço no 001/2017, cujo o objeto trata da 
Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade Mínima 
para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de cada linha licitada, 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 (Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ) ; Fazenda Boa 
Vista ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ) ; Fazenda Araucária ( Veículo com capacidade 
mínima de 09 passageiros ) ; Fazenda São Miguel ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ) e 
Fazenda da Serra (Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros ),sendo: Alunos do Ensino Fundamental, 
no exercício de 2017, o valor será pago a empresa vencedora, por quilômetro rodado e de acordo com o Relatório 
r nsal enviado para a Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado pela Diretoria ou Secretária responsável 
ua Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri -
MG,teve como participantes nesta licitação as seguintes empresas:! • João Jeferson Guimarães Serv. Transporte 
de Passageiros ME, com endereço na Travessa Vital Brasil , n° 31 , Bairro Córrego do Meio , na cidade de 
Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 21.464.831/0001-94; r T J Transportes de Minduri Ltda , com endereço na 
Avenida Brasil , n° 413, Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 11.564.529/0001-54; J• 
Síria Pavone Ribeiro Dias ME , com endereço na Rua Espírito Santo , n° 507 , Bairro Córrego do Meio , na cidade 
de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 21.617.836/0001-00;4a Juçara Ramos Guimarães MEl, com endereço na 
Rua Major Gabriel Penha de Andrade , n° 67 , Bairro Centro , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 
17.992.042/0001-59;5• Nelson Glicério de Carvalho MEl , com endereço na Avenida Belo Horizonte , no 587 , 
Casa , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 17.690.746/0001-77;6• Sidney de Assis 
Pereira ME , com endereço na Rua do Cedro , n° 26, Bairro Jardim Esperança , na cidade de Minduri/MG, inscrita 
no CNPJ n° 17.983.831/0001-23 e 7• Gilberto Donizete Mendes MEl, com endereço na Rua José do Carmo 
Carvalho, n° 245 , Bairro Rosário , na cidade de São Vicente de Minas/MG inscrita no CNPJ no 23.377.48110001-54. 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri I MG, fez cumprir as exigências preconizadas pela 

l 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, 

parágrafo único. 

A consideração de V. Exa. 

Município de Minduri - MG, em 06 de Fevereiro de 2.017. 

t~ -~~Q . \\ .... I. 
Dr. R~Ematné ~~ 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OABMG 105711 
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HOMOLOGAÇÃO 

Homologo Procedimento de Licitação no 003/2017 e Tomada de Preço 

0 ° 001/2017, para que a adjudicação e parecer jurídico nele procedida, produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

Município de Minduri I MG, em 06 de Fevereiro de 2.017. 

j ; ft!..tL{.VÇ \ 
Pr~~unicipal de Minduri- MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE_,,OOCUMENTO : :r.e ,_f 

Eu 8&41:>~+a~&AM o/JAM;:J; _.-.-----
declaro recebi da Comissão Permanenté de Licitação de 

M induri-MG o envelope de Proposta Lacrado, referente ao 

Processo Licitatório 003/2017, Tomada de Preços 

001/2017. 

' 

Minduri 06/02/2017 

eferson Guimarães 
- Empresa João Jeferson Guimarães Serviços de 

Transporte de Passageiros ·· ·ME 
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CARTA CONTRATO No 007/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃODE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA HABILITADO PARA O 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA ARAUCÁRIA , 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUN1CÍPIO DE MlNDURI-MG, DURANTE O ANO DE 2017 

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: Juçara Ramos Guimarães MEl , inscrita no CNPJ no 17.992.042/0001-59 , sita a Rua Major 
Gabriel Penha de Andrade , n° 67, Bairro Centro , na cidade de Minduri-MG, representada neste Ato pela Sra. Juçara 
Ramos Guimarães, residente e domiciliado à Rua Major Gabriel Penha de Andrade , n° 67 , Casa, Bairro Centro , na 
cidade de Minduri /MG, Profissão Empresária , Portadora da RG n° MG 10538867, expedida pela SSP/MG e do CPF 
n° 961.222.936-87, daqui por diante denominado CONTRATADO, sendo que o Transporte será feito com o veículo 
PA_.B{Microônibus, Marca/Modelo VW I Kombi Lotação , Capacidade 12 Lugares , Placa n° DYJ- 6211 , Ano de 
fa .::ação 2007 , Ano Modelo 2007 , carteira de habilitação do motorista- AD, n° 03900607701 , nome do motorista 
Nestor Teodoro da Silva Neto , têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de 
Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, com Motorista Capacitado e Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da 
Zona Rural do Municipio de Minduri- MG, tendo como percurso a Fazenda Araucária (_ Veículo com capacidad 

ínima de 09 assageiros) sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza 
Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri - MG, que a CONTRATADA se 
compromete a fornecer ao MUN1CÍPIO. 

O .C!)NTRATADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade Tomada 
dt reços n° 001/2017, instaurada pela CONTRATANTE, em 05/01/2017, através do Processo Licitatório D

0 

003/2017, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores que passa a fazer parte 
integrante deste Instrumento Público, no valor vencedor deste contrato de prestação de serviços de transporte de 
alunos , conforme segue: 
a ) Especificação I Objeto 

PREÇO PREÇO 
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 

KM KM 
ANUAL 

02 38.000 KM LINHA FAZENDA ARAUCARIA - ESTRADA DE R$ 1,75 R$ 66.500,00 
TERRA -VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA 
DE 09 PASSAGEIROS 

b - A prestação de serviços será efetuada de acordo com o cronograma da Escola Municipal Durval Souza Furtado de 

Minduri-MG; 

4
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c - Quaisquer divergências na prestação de serviços e as especificações deste contrato, no que tange qualidade, 
quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de 
indenização, ainda que detectado o vício após a execução dos serviços, sem prejuízo das sanções a que se refere o 
artigo 87 da 8.666/93. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - Pela total prestação dos serviços e locação de veículo no exercício de 2017, o CONTRATADO 
receberá o valor por 1( Um )Km rodado em estrada de terra a importância de R$ 1,75 (Hum real e setenta e cinco 
centavos ) e para a quantidade anual de 38.000 Km receberá a importância total global correspondente a R$ 
66.500,00 ( Sessenta e seis mil e quinhentos reais ), e será reajustado com base na variação dos preços dos 
combustíveis, autorizado pelo Governo Federal ou outro índice oficial porventura vigente a época da liquidação, 
embora preferencialmente poderá a administração adotar os índices aplicados na ANP - Agência Nacional de 
Petróleo. 

11- A Prestação de Serviços será executada no decorrer do exercício de 2.017, a partir da data de 
as 1tura deste instrumento, com vencimento em 31 de dezembro de 2017, podendo este Contrato ser 
prorrogado através de aditamento de acordo com a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e de comum 
acordo entre as partes. 

m-O pagamento pela Prestação de Serviços a ser pago a CONTRATADA, será efetuado em 50 
(Cinqüenta) dias, sendo fechamento das contas a cada 30 dias e o pagamento após 20 dias na tesouraria desta 
Prefeitura Municipal de Minduri/MG, após o recebimento de Relatório emitido, aprovado e encaminhado à 
Tesouraria deste Município de Minduri-MG , e enviado pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Minduri!MG e emissão de Nota Fiscal, devendo estar em conformidade com as mesmas. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COTRA T ADOS: 

I - Turno da Manhã - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da 
Empresa Contratada: 

b) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
6:00hs da Manhã no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da 
Escola Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 
7:00hs da Manhã e refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retomando com os alunos à Zona Rural 
até as 11 :30 hs da Manhã (após o término Diário das aulas). 

ll - Turno da Tarde - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da Empresa 
Contratada: 

a) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Municipio de Minduri-MG, devendo estar até as 
12:00 hs no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Municipio de Minduri-MG até as 12:30hs e 
refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retomando com os alunos à Zona Rural até as 17:30hs (após o 
término Diário das aulas). 

Jos6 Ronaldo da Silvo 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

ID: M·2.28619Q Penha, 99- Vila ass o - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 . Mindul'i stado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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DA EXECUÇNO'DO"'O!JETO PELA CONTRATADA 

A CONTARTADA executará os serviços em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores e conforme a 
segutr: 
a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 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 previsto 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 utilizado na prestação dos serviços ora 
contratados , notadamente em parte mecânica , como é também sua responsabilidade civil e criminal decorrente de 
ac~ntes que possam ocorrer. 
f · . Contratada se compromete a colocar somente motoristas habilitados para o referido transporte, acarretando 
rescisão automática do presente instrumento, pelo não cumprimento desta Cláusula. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente de 2017, a saber: 

Ór ãos, Unidades, Funcionais Pro amáticas e Cate orias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços e de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dota ão Or amentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

ll- Apresente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto 
na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou de comum acordo anuírem pela rescisão. 

m - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, como o único competente para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

A
-v-- ao{t J_. 
sé Ronaldo da Silva 

~ efeito Municipal 
de Minduri/MG 

Minduri- MG, em 06 de Fevereiro de 2.017. 

Juçara rães MEl 
Empres 

Juçara Ramos Guimarães 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri - Estado de Minas Geuis- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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CARTA CONTRATO N° 008/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃODE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA HABILITADO PARA O 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA DO SERROTE, 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MINDURI-MG, DURANTE O ANO DE 2017 

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 representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva, daqui por diante denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: TJ Transportes de Minduri Ltda ME , inscrita no CNPJ n° 11 .564.529/0001-54 , sita a Av. 
Brasil , n° 413, Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri-MG, representada neste Ato pelo Sr António Carlos de 
Souza , residente e domiciliado à Avenida Brasil , n° 413 , Casa, Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri /MG, 
Profissão Empresário, Portador da RG MG 22144793, expedida pela PC/MG e do CPF n° 088.741.666-72 , daqui 
~ante denominado CONTRATADO, sendo que o Transporte será feito com o veículo PAS/Microônibus, 
M<uca!Modelo I/ASIA Topic DLX, capacidade 16 lugares , Placa no GUM- 7088 , Ano de fabricação 1997 , Ano 
Modelo 1997, carteira de habilitação do motorista - AD , n° 03819680036, nome do motorista Mareio Roberto 
Nascimento Souza , têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de 
Locação de Veículos com Capacidade Mínimo poro 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, 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 f Veículo com capacidade 
mínima de 09 passageiros J , sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável do Escola Municipal Durvol Souza 
Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri- MG. 

, qye a CONTRATADA se compromete a fornecer ao MUNICÍPIO. 

O CONTRATADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços no 001/2017, instaurada pela CONTRATANTE, em 05/01/2017, através do Processo Licita tório no 
003/2017, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores que passa a fazer parte 
integrante deste Instrumento Público, no valor vencedor deste contrato de prestação de serviços de transporte de 
alunos , conforme segue: 

a ) Especificação I Objeto 
PREÇO PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 
KM KM 

ANUAL 
01 45.000 KM LINHA FAZENDA DO SERROTE - ESTRADA DE R$ 1,09 R$ 49.050,00 

TERRA- VEÍCULO COM CAPA CIDADE MINIMA 
DE 09 PASSAGEIROS 

b- A prestação de serviços será efetuada de acordo com o cronograma da Escola Municipal Durval So 
Minduri-MG; 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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c - Quaisquer divergências na prestação de serviços e as especificações deste contrato, no que tange qualidade, 
quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de 
indenização, ainda que detectado o vício após a execução dos serviços, sem prejuízo das sanções a que se refere o 
artigo 87 da 8.666/93. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 
I - Pela total prestação dos serviços e locação de veículo no exercício de 2017, o CONTRATADO 

receberá o valor por 1( Um) Km rodado em estrada de terra a importância de R$ 1,09 (Um real e nove centavos) e 
para a quantidade anual de 45.000 Km receberá a importância total global correspondente a R$ 49.050,00 ( 
Quarenta e nove mil e cinquenta reais ), e será reajustado com base na variação dos preços dos combustíveis, 
autorizado pelo Governo Federal ou outro índice oficial porventura vigente a época da liquidação, embora 
preferencialmente poderá a administração adotar os índices aplicados na ANP - Agência Nacional de Petróleo. 

11- A Prestação de Serviços será executada no decorrer do exercício de 2.017, a partir da data de 
as<:> ... atura deste instrumento, com vencimento em 31 de dezembro de 2017, podendo este Contrato ser 
prorrogado através de aditamento de acordo com a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e de comum 
acordo entre as partes. 

m-O pagamento pela Prestação de Serviços a ser pago a CONTRATADA, será efetuado em 50 
(Cinqüenta) dias, sendo fechamento das contas a cada 30 dias e o pagamento após 20 dias na tesouraria desta 
Prefeitura Municipal de Minduri/MG, após o recebimento de Relatório emitido, aprovado e encaminhado à 
Tesouraria deste Município de Minduri-MG , e enviado pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Minduri/MG e emissão de Nota Fiscal, devendo estar em conformidade com as mesmas. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COTRATADOS: 

I - Turno da Manhã - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da 
Empresa Contratada: 

Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
6:00hs da Manhã no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da 
Escola Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 
7:00hs da Manhã e refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retomando com os alunos à Zona Rural 
até as 11 :30 hs da Manhã (após o término Diário das aulas). 

11- Turno da Tarde- Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da Empresa 
Contratada: 

a) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
12:00 hs no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 12:30hs e 
refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retornando com os alunos à Zona Rural até as 17:30hs (após o 
término Diário das aulas). 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A CONTRATADA executará os serviços em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores e co 
segutr: 

. ~\~~Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 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 previsto 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 utilizado na prestação dos serviços ora 
contratados, notadamente em parte mecânica, como é também sua 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 
re--'c;ão automática do presente instrumento, pelo não cumprimento desta Cláusula. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente de 2017, a saber: 

Ór ãos, Unidades, Funcionais Pro amáticas e Cate orias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços e de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dota ão Or amentária 2017: 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

ll- Apresente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto 
na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, oude comum acordo anuírem pela rescisão. 

lli - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, como o único competente para dirimir 
ev~uais litígios decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

~~vJJ J;. 
os Ronaldo da Silva 

r feito Municipal 
e Minduri/MG 

Minduri- MG, em 06 de Fevereiro de . 

TJTranspo e 
Empresa Contratada 

António Carlos de Souza 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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CARTA CONTRATO No 00912017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃODE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA HABILITADO PARA O 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA DA SERRA, 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MINDURI-MG, DURANTE O ANO DE 2017 

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: Nelson Glicério de Carvalho MEl , inscrita no CNPJ n° 17.690.74610001-77, sita a Avenida 
Belo Horizonte , no 587 , Bairro Vila Vassalo , na cidade de Minduri-MG, representada neste Ato pelo Sr. Nelson 
Glicério de Carvalho , residente e domiciliado a Avenida Belo Horizonte , Casa , n° 587, Bairro Vila Vassalo , na 
cidade de Minduri /MG, Profissão Empresário, Portador da RG no M 6494291, expedida pela SSP/MG e do CPF no 
7f-l' 205.096-72 , daqui por diante denominado CONTRATADO, sendo que o Transporte será feito com o veículo 
:tv ...... .JICamioneta, Marca/Modelo VW I Kombi , capacidade 09 lugares , Placa no HMM - 0858 , Ano de fabricação 
1998 , Ano Modelo 1998, carteira de habilitação do motorista - AD n° 00508706936, nome do motorista Nelson 
Glicério de Carvalho , têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de 
Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, 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 da Serra l Veículo com capacidade 
mínima de 09 passageiros J sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza 
Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri - MG. 

, que a CONTRATADA se compromete a fornecer ao MUNICÍPIO. ,........_ 

O CONTRATADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços n° 001/2017, instaurada pela CONTRATANTE, em 05101/2017, através do Processo Licitatório no 
00312017, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666193 e suas alterações posteriores que passa a fazer parte 
integrante deste Instrumento Público, no valor vencedor deste contrato de prestação de serviços de transporte de 
alunos , conforme segue: 

a ) Especificação I Objeto 

ITEM QUANT. 
KM 

ANUAL 
05 25.000 

UNID. ESPECIFJCAÇÃO 
KM 

KM LINHA FAZENDA DA SERRA - ESTRADA DE 
TERRA- VEÍCULO COM CAPA CIDADE MINIMA 
DE 09 PASSAGEIROS 

PREÇO PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

R$ 1,80 R$ 45.000,00 

b - A prestação de serviços será efetuada de acordo com o cronograma da Escola Municipal Du?'a Voka Furtado de 
Minduri-MG; r\ v 
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c - Quaisquer divergências na prestação de serviços e as especificações deste contrato, no que tange qualidade, 
quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de 
indenização, ainda que detectado o vício após a execução dos serviços, sem prejuízo das sanções a que se refere o 
artigo 87 da 8.666/93. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I - Pela total prestação dos serviços e locação de veículo no exercício de 2017, o CONTRATADO 
receberá o valor por 1( Um )Km rodado em estrada de terra a importância de R$ 1,80 (Hum real e oitenta centavos 
) e para a quantidade anual de 25.000 Km receberá a importância total global correspondente a R$ 45.000,00 ( 
Quarenta e cinco mil reais), e será reajustado com base na variação dos preços dos combustíveis, autorizado pelo 
Governo Federal ou outro índice oficial porventura vigente a época da liquidação, embora preferencialmente poderá a 
administração adotar os índices aplicados na ANP - Agência Nacional de Petróleo. 

11- A Prestação de Serviços será executada no decorrer do exercício de 2.017, a partir da data de 
assmatura deste instrumento, com vencimento em 31 de dezembro de 2017, podendo este Contrato ser 
prorrogado através de aditamento de acordo com a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e de comum 
acordo entre as partes. 

m - O pagamento pela Prestação de Serviços a ser pago a CONTRATADA, será efetuado em 50 
(Cinqüenta) dias, sendo fechamento das contas a cada 30 dias e o pagamento após 20 dias na tesouraria desta 
Prefeitura Municipal de Minduri/MG, após o recebimento de Relatório emitido, aprovado e encaminhado à 
Tesouraria deste Município de Minduri-MG , e enviado pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Minduri/MG e emissão de Nota Fiscal, devendo estar em conformidade com as mesmas. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COTRA TADOS: 

I - Turno da Manhã - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da 
Empresa Contratada: 

,- d) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
6:00hs da Manhã no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da 
Escola Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 
7:00hs da Manhã e refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retomando com os alunos à Zona Rural 
até as 11:30 hs da Manhã (após o término Diário das aulas). 

11- Turno da Tarde- Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da Empresa 
Contratada: 

a) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
12:00 hs no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 12:30hs e 
refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retomando com os alunos à Zona Rural até as 17:30hs (após o 
término Diário das aulas). 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A CONTARTADA executará os serviços em conformidade com a Lei 8.666/93 e alteracõ
4
es P'"'dt,~M-•~''rt:>k;, e conforme a 
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a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 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 previsto 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 utilizado na prestação dos serviços ora 
contratados , notadamente em parte mecânica , como é também sua 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. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente de 2017, a saber: 

Ór ãos, Unidades, Funcionais Pro amáticas e Cate orias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educacão 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços e de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dota ão Or amentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

n- Apresente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto 
na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, oude comum acordo anuírem pela rescisão. 

m - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzilia - MG, como o único competente para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

~;i:di.~. 
,;~feito Municipal 

de Minduri/MG 

Minduri- MG, em 06 de Fevereiro d 

Nelson 

Rua Penha, 99- Vila V . 6-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gel"ais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



CARTA CONTRATO No 010/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA HABILITADO PARA O 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA BOA VISTA , 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MINDURI-MG, DURANTE O ANO DE 2017 

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: Si ria Pavone Ribeiro Dias MEl , inscrita no CNP J n° 21.617.836/0001-00 , sita a Rua Espírito 
Santo , no 507 , Bairro Córrego do Meio , na cidade de Minduri-MG, representada neste Ato pela Sra.Siria Pavone 
Ribeiro Dias , residente e domiciliada Rua Espírito Santo , n° 507 , Bairro Córrego do Meio , Casa, nesta cidade de 
Minduri/MG, Profissão Empresária , Portador da RG no M - 5.355.420 , expedida pela SSP/MG e do CPF no 
9)Á.016.656-87, daqui por diante denominado CONTRATADO, sendo que o Transporte será feito com o veículo 
P. _ _,/Microônibus,Marca/Modelo IMP/ASIA HI - TOPIC , capacidade 16 lugares , Placa no BSF -1330 , Ano de 
fabricação 1996 , Ano Modelo 1996 , carteira de habilitação do motorista- D, n° 04804486280, nome do motorista 
Adilson de Paula Dias , têm entre si justo e acertado, confonne cláusulas abaixo: 

DO OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de 
Locação de Veículos com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos de cada linha licitada, 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 Boa Vista (Veículo com ca acidade 

ínima de 09 .]!Bssageiros ) sendo: Alunos do Ensino Fundamental, no exercício de 2017, 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 ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza 
Furtado, e em atendimento ao Setor de Educação do Município de Minduri - MG, que a CONTRATADA se 
compromete a fornecer ao MUNICÍPIO. 

O ~.:>NTRA TADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços n° 00112017, instaurada pela CONTRATANTE, em 05/01/2017, através do Processo Licitatório D

0 

003/2017, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores que passa a fazer parte 
integrante deste Instrwnento Público, no valor vencedor deste contrato de prestação de serviços de transporte de 
alunos , conforme segue: 

a ) Especificação I Ob.ieto 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 
KM KM 

ANUAL 
03 25.000 KM LINHA FAZENDA BOA VISTA - ESTRADA DE R$ 1,05 R$ 26.250,00 

TERRA- VEÍCULO COM CAPA CIDADE MINIMA 
DE 09 PASSAGEffiOS 

b - A prestação de serviços será efetuada de acordo com o cronograma da Escola Municipal Durval Souza Furtado de 
Minduri-MG; 

\l~a Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
José Rona~~o ~~ Y '1.~7-000- Mi?dua·i- Es a«to ~ M.!JI~ G~ais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
Prefeito MUnlcTpa r ~aL> CJP--? " 
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c - Quaisquer divergências na prestação de serviços e as especificações deste contrato, no que tange qualidade, 
quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos, independente de qualquer pagamento a título de 
indenização, ainda que detectado o vício após a execução dos serviços, sem prejuízo das sanções a que se refere o 
artigo 87 da 8.666/93. 

CONDIÇÕES E TERMOS DO AJUSTE: 

I- Pela total prestação dos serviços e locação de veículo no exercício de 2017, o CONTRATADO 
receberá o valor por 1( Um )Km rodado em estrada de terra a importância de R$ 1,05 (Um real e cinco centavos) e 
para a quantidade anual de 25.000 Km receberá a importância total global correspondente a R$ 26.250,00 ( Vinte e 
seis mil e duzentos e cinquenta reais ), e será reajustado com base na variação dos preços dos combustíveis, 
autorizado pelo Governo Federal ou outro índice oficial porventura vigente a época da liquidação, embora 
preferencialmente poderá a administração adotar os índices aplicados na ANP - Agência Nacional de Petróleo. 

- 11- A Prestação de Serviços será executada no decorrer do exercício de 2.017, a partir da data de 
assmatura deste instrumento, com vencimento em 31 de dezembro de 2017, podendo este Contrato ser 
prorrogado através de aditamento de acordo com a Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações e de com um 
acordo entre as partes. 

m-O pagamento pela Prestação de Serviços a ser pago a CONTRATADA, será efetuado em 50 
(Cinqüenta) dias, sendo fechamento das contas a cada 30 dias e o pagamento após 20 dias na tesouraria desta 
Prefeitura Municipal de Minduri/MG, após o recebimento de Relatório emitido, aprovado e encaminhado à 
Tesouraria deste Município de Minduri-MG , e enviado pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Minduri/MG e emissão de Nota Fiscal, devendo estar em conformidade com as mesmas. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COTRA TADOS: 

I - Turno da Manhã - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da 
Empresa Contratada: 

r- e) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
6:00hs da Manhã no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da 
Escola Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 
7:00hs da Manhã e refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retomando com os alunos à Zona Rural 
até as 11 :30 hs da Manhã (após o término Diário das aulas). 

11 - Turno da Tarde - Do Percurso (de acordo com cada Linha): Da saída do veículo da Empresa 
Contratada: 

a) Da sede da Escola Municipal Durval Souza Furtado do Município de Minduri-MG, devendo estar até as 
12:00 hs no Ponto Final de cada Percurso (conforme relatório que será fornecido pela diretoria da Escola 
Municipal Durval Souza Furtado) trazendo os alunos para o Município de Minduri-MG até as 12:30hs e 
refazer o mesmo percurso/trajeto de origem, retornando com os alunos à Zona Rural até as 17:30hs (após o 
término Diário das aulas). 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A CONTARTADA executará os serviços em conformidade com aLei 8.666/93 e alterações posteriores e conforme a 
segUir: Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 

José Ronal~llf(i~OO- Minduti- Estado de_,Mfas <j•·ais- CNPJ: l7.954.04t/0001-10 
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a - Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 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 previsto na alínea anterior , não acarretando a mesma 
nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento. 
d- Respeitar e cumprir a Lei no 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 utilizado na prestação dos serviços ora 
contratados , notadamente em parte mecânica , como é também sua 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. 
~-

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta de dotação própria constante do 
orçamento vigente de 2017, a saber: 

Ór ãos, Unidades, Funcionais Pro amáticas e Cate orias Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Serviços e de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dota ão Or amentária 2017 : 2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

n- Apresente carta-contrato poderá ser rescindida a qualquer tempo, se as partes ferirem o disposto 
na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, oude comum acordo anuírem pela rescisão. 

m - Fica eleito o foro da Comarca de Cruzília - MG, como o único competente para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

hf.~d~.~. ' 
:J!~~ito Municipal 
de Minduri/MG 

Minduri- MG, em 06 de Fevereiro de 2.017. 

~~elA~ 
S1ria Pavone Ribeiro Dias MEl 

Empresa Contratada 
Siria Pavone Ribeiro Dias 

Rua Penha, 99 - Vila Vass - one: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Tomada de Preços n° 00112017 

Edital nQ 003120 f 7 
Processo Licltatórto n° 00312017 

Data da Ab!rtura dos Envelopes de Ooc umentaç 
Horirio da abertura dos Envelopes· 14:00 Horas 

1un11. tpto de 1mdun E tudo de ltna.o; Geriu d''r:l\, Oh! dcnonun;uia l<toÀ O I 1<. I I A n Jllntament com 
m1 sàú d<.' LtCit:l. 5o • nomeada ntnnt da Pm t.u in n" t•Cift/2H I7 no u o de u,ts atnbur'o k • ._.1 torm publlc.Q 
a t'onh •m~nlo de todo O!. mlcrc ad<' no r mo pentncntc que fura rwhr11r a hcrta ilo n:l mod.tltdade de 

10\IADA ()f. PRl (os. o JUigtsmemo (.' Cl:l"'ilfi i,ltO rn do IIJlO :\14-!fHH r• r l'\(1 JHII llt•IJI or(.'l('Citlu JIOF adu I 
Km rodado t>m ntnda de h' rn. no' tenno de' d1 1 51o nn I c: r I ~dcral de n 8 666 Q1 e sua~ alter po tcnor~,;s 
c ncc rcto Mumctpal nt- I ' 0 ' ~017 

1 - Do recebimento/abertura - O recebrmento e a abertura dos Envelopes contendo a Documentação e as 
Propostas serà realizada ern SessAo PubliCa na Sala de reun16es da Prefertura Munrctpat de Mtndun J MG SitO a 
Rua Penha no 99 - Batrro Víla Vassalo - Cep 3? 447..000 -MuntCtpiO de Mrndun- MG as 14:00 horas do d•a 
30101/2017e será recebida pela Cormss:to de Ltatação e A evsona Juridtca <fo Mumclpro de Mrndun- MG 

3 _ 0o Edital • Eveotyaas tnteressados em parteopar deste certame e quo esteJ m C8Qastrados no rCJmo penmente 
d verAo manifestar seu lt'lteresse com antecedênoa mtntma de 72 horas antes abertura uas propoS"tas • o Ed1tal e 
a:ua Aneaos poderio ser adquiridos no ~der~o •clm• jt mencionado, sem nenhuma desposa ao 

rtklpante intarftNdo e deverêo ser retsrados Junto a CorrussAo ae Uot çào do MuntclptO de Mmdun - MG 
::,8 obter esdarecamentos geraca sobre este Edital hgar para o telefone (35) 33:!6 1219~~r no dos 12 00 s 

, 8 00 horas de ~ 8 s· felfB - Setor de LlotaçOes P" ~ ~ 

Mlnduri- MG, 05 de J•nelro de 2017 ' - .~J.~~J". .. ·#"~ ,,....-
-4trlúrtl lo Slfhl ( IUifll 11 • • ' 1 ~ 
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R$ 2,00 

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

EM ANIVERSÁRIO DE 78 ~NOS, 
50LEDADE DE MINAS HOMENAGEIA 
I I 

CIDADÃOS BENEMÉRITOS 
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do Município de Minduri-MG, 
no uso de suas atribuições 
legais, torna-se público que 
fará rea lizar a licitação na 
modalidade Carta Convite e 
ficam convocados e convidados 
todos os interessados no 
ramo pertinente em participar 
deste certame de preços para: 
Aquisição de Pneus novos para 
atendimento de toda frota 
de veículos pesados e leves 
da Prefeitura Municipal de 
Minduri-MG compreendendo: 
Veículos da Educação, 
Saúde,Conselho Tutelar e 
Operações no exercício de 
2017 , conforme relação em 
Anexo, conforme descrição dos 
Itens constantes neste Edital, 
relacionados no Formulário 
de Proposta referente à Carta 
Convite 002/2017 , sendo 
que o fornecimento dos ítens 
licitados serão de acordo com 
as necessidades de consumo 
da Prefeitura Municipa l de 
Minduri-MG. 

O Convite será encerrado 
às 13:4S horas do dia 
11/01/2017, prazo máximo 
para o recebimento dos 
envelopes de documentos e 
das propostas das licitantes 
interessadas em participar 
deste certame e a abertura 
dos envelopes acontecerá 
as 14:00 horas do mesmo 
dia , na sala de Reuniões 
desta municipalidade que 
será realizada pela Comissão 
Permanente de Licitação do 
Município de Minduri/MG 
, a abertura dos envelopes 
acontecerá na sede da 
Prefeitura Municipal de 
Minduri-MG, sito à Rua 
Penha, nº. 99 - Bairro Vila 
Vassalo nesta cidade de 
Minduri-MG. 

Eventuais interessados 
que desejarem participar do 
presente CONVITE, e que 
estejam cadastrados ou que 
desejam participardocertame, 
deverão manifestar seu 
interesse com antecedência 
mínima de 24 horas do prazo 
de encerramento, maiores 
informações entrar em 
contato pelo Tel. 03S 3326 
1219 de segunda a sexta feira, 
no horário de 8:00 as 12:00 
e 13:00 as 16:00 hs junto a 

Extrato de Publicação 
de Edital de Lici tação n!1 

003/2017 
Tipo Menor Preço por cada 1 

KmRodado 
Edital n!1 003/2017- Processo 

L/citatório n!J 003/2017 
Tomada de Preços nº 
001/2017 

Data da Abertura dos 
Envelopes de Documentação 
e Propostas será no dia 
30/01/2017 

Horário da abertura dos 
Envelopes: 14:00 Horas 

O Município de Minduri, 
Estado de Minas Gerais, 
doravante denominada 
ÓRGÃO LICITANTE, juntamente 
com a Comissão de Licitação , 
nomeada através da Portaria 
nº 6S6/2017 , no uso de 
suas atribuições legais torna 
público para conhecimento de 
todos os interessados no ramo 
pertinente,que fará realizar 
a licitação na modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS, o 
julgamento e classificação 
será do tipo Menor Preço por 
Item oferecido por cada 1 Km 
rodado em estrada de terra 
,. nos termos do disposto na 
Lei Federal de nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores 
e Decreto Municipal nº 
1SOS/2017. 

1 - Do recebimento/ 
abertura - O recebimento 
e a abertura dos Envelopes 
contendo a Documentação 
e as Propostas será realizada 
em Sessão Pública, na Sala 
de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Minduri I MG, 
sito a Rua Penha, nº 99 -
Bairro Vila Vassalo - Cep. 
37.447-000 -Município 
de Minduri - MG as 14:00 
horas do dia 30/01/2017e 
será recebida pela Comissão 
de Licitação e Assessoria 
Jurídica do Município de 
Minduri- MG. 

2 - Do Objeto - Este 
Procedimento Licitatório visa 
a Contratação de empresa 
especializada de Prestação 
de Serviços e de Locação de 
Veículos com Capacidade 
Mínima para 1S , 12 e 9 
Passageiros, de acordo com 
a necessidade do número de 

Fazenda Araucária ; Fazenda 
São Miguel e Fazenda da 
Serra,sendo: Alunos do Ensino 
Fundamental, no exercício 
de 2017, 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 ou 
Secretária responsável da 
Escola Municipal Durval Souza 
Furtado, e em atendimento 
ao Setor de Educação do 
Município de Mindud- MG. 

3 - Do Edital - Eventuais 
interessados em participar 
deste certame e que 
estejam cadastrados no 
ramo pertinente, deverão 
manifestar seu interesse 
com antecedência mmtma 
de 72 horas antes abertura 
das propostas , o Edital e 
seus Anexos poderão ser 
adqu iridos no endereço acima 
já mencionado, sem nenhuma 
despesa ao participante 
interessado e deverão ser 
retirados junto a Comissão 
de Licitação do Município 
de Minduri - MG, para obter 
esclarecimentos gerais sobre 
este Edital , ligar para o 
telefone (3S) 3326 1219, no 
horário das 12:00 às 18:00 
horas, de 2ª a 6ª feira -Setor 
de Licitações. 
Minduri- MG, OS de Janeiro 

de 2017 
Amarildo Silva Guimarães 
- Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação de 
Minduri- MG 

Janne de Oliveira Silva
Membro 

Tiago de Oliveira dos Reis
Membro 

Extrato de Publicação 
de Edital de Dispensa de 

Licitação 
A Prefeitura Municipa l de 

Minduri-MG através do seu 
Assessor Jurídico, Prefeito 
Municipal e Comissão 
de Licitação de Minduri
MG, torna-se público que 
fará realizar o Processo na 
modalidade de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, cujo seu objeto 
é a Doação de Imóvel com 
encargos para empresas 

cumprimento e cláusula 
de reversão , sob pena de 
nulidade do ato , sendo 
dispensada a licitação no 
caso de interesse público 
devidamente justificado ( 
Redação dada pela Lei nº8.883 
de 08 de Junho de 1994) e 
c/c com o Artigo 24 da Lei nº 
8.666/93,conforme Processo 
Licitatório nº OOS/2017 e 
Dispensa de Licitação nº 
002/2017. 
Minduri-MG, OS de Janeiro de 

2017. 
Amarildo Silva Guimarães
Presidente da Comissão de 
Licitação de Minduri- MG 

Jose Ronaldo da Silva -
Prefeito Municipa l de Minduri 

-MG 

Extrato de Publicação 
de Edital de Dispensa de 

Licitação 
A Prefeitura Municipal de 

Minduri-MG através do seu 
Assessor Jurídico, Prefeito 
Municipal e Comissão 
de Licitação de Minduri
MG, torna-se público que 
fará realizar o Processo na 
modalidade de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, cujo seu objeto 
é a Doação de Imóvel com 
encargos para empresas 
no Município de Minduri
MG, com base no Artigo 
17, Parágrafo 4º, que tem 
a seguinte redação: § 4º A 
doação com encargo será 
licitada e de seu instrumento 
constarão obrigatoriamente 
os encargos , o prazo de seu 
cumprimento e cláusula 
de reversão , sob pena de 
nulidade do ato , sendo 
dispensada a licitação no 
caso de interesse público 
devidamente justificado ( 
Redação dada pela Lei nº8.883 
de 08 de Junho de 1994) e 
c/c com o Artigo 24 da Lei nº 
8.666/93,conforme Processo 
Licitatório nº 004/2017 e 
Dispensa de Licitação nº 
001/2017. 
Minduri-MG, OS de Janeiro de 

2017. 
Amarildo Silva Guimarães -
Presidente da Comissão de 

Licitação de Minduri- MG 
Jose Ronaldo da Silva- Prefeito 

Municipal de Minduri - MG 
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