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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PARECER JURrotCO 

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 nº 014/2017, na 
modalidade Tomada de Preço nº 005/2017, que o governo municipal de Minduri - MG, pretende 
instaurar, cujo objeto é para a A Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
Temporários e com Locação de Vefculos 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 Orçamentória vigente do exercfcio de 2017 
constantes neste edital de Licitação , está em condições de ser aprovado. 

o Assessor Jurídico do Município de Mlnduri/MG acompanhou a Minuta deste edital a ser examinada do 
respectivo Processo licltatório 014/2017. 

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 fTEM , 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 § 12 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 
Ucltatórlo nv 014/2017 e Tomada de Preços nº 005/2017, 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 § 22 por se 
tratar de Licitação na Modalidade Tomada de Preços. 

Este é o meu parecer. 

Mindu~ w:~~017 
Adv:or:R rigo Ematnéadt);n, . 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
OAB MG 105711 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

~ORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 
Prezados Senhores, 

1. Esta empresa fica convocada a participar da presente Tomada de Preços 005/2017 , devendo, 
para tanto, proceder da seguinte fonna: 

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

b) Devolver o formulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 14:00 horas do 
dia 13 de Março de 2.017, em envelope indevassável e lacrado, subscrito com o nome da empresa e mais os 
seguintes dizeres: " Tomada de Preços n°. 005/2.017 e Processo Licitatório n° 014/2017, abertura dos envelopes 
acontecerá as 14:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG". 

r 

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 empresas 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 Federal8.666/93 e suas posteriores alterações e Decreto Municipal D 0 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 
14:00 horas do dia 13/03/2.017, tendo como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri - MG. 

8. A presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, sendo que a 
apresentação da proposta implica na declaração do proponente de que conhece os 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 

serv;ços , os mesmos serão forneádos aos interessados e farão parte inteT"is 'con; 
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10. O licitante participante e vencedor deste edital deve estar ciente de que todos os encar~~ 
previdenciários. fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato de prestação de serviços 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 almoxarifàdo da Prefeitura, 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 Licitação.Quaisquer 
divergências entre os bens entregues/serviços e as especificações deste edital , no que tange qualidade, quantidade e preço, 
implicarão na devolução dos mesmos ou rescisão de contrato independente de qualquer pagamento a título de indenização, ainda 
que detectado o vício após o recebimento, sem prejuízo das sanções a que se refere o artigo 87 da 8.666/93. 

12. Os recebimentos/prestação dos serviços provisório e definitivo obedecerão à fonna 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 serviços executados serão de conformidade com o que consta 
neste edital de licitação de Tomada de Preços. 

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

17. Os pagamentos efetuados em excedimento na respectiva ordem cronológica de suas exigibilidades serão 
atualizados pela IGP-M ou outro índice que venha a substituí-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 fomiulário padronizado de 
proposta . 

Município de Minduri - MG, em 16 de Fevereiro de 2.0 17. 

r)J. 
Amarildo Silva Guimaraes 

Presidente Com. Perm. de Licitação e Minduri - MG 
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Tomada de Preços D0 005/2017 
Data de Abertura 13/03/2017 

Edital de Licitação no 014/2017 
Processo Licitatório no 014/2017 

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 toma 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 termos do disposto na Lei Federal de no 8.666/93 
e suas alterações posteriores , Decreto M.unicipal D

0 1505/2017 ( Valor por km ) e Portaria 0° 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, no 99 , Bairro Vila Vassalo- Cep. 37.447-000- Minduri- MG. 
DATA: 13/03/2017 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 São Mlaue/ 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. 

2- ..... LÁUSULA 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 o 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 F deral n° 8.666/93 e alterações 
introduzidas pela Lei Federal no 8.883/94. 
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2.2.2 Empresas impedidas de participar de Licitação ou declarada inidônea por qualquer 
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 2a às 68 feira ou no seguinte endereço: Rua Penha, no 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 
Licitação deverá formalizar sua questão por escrito e enviá-la ao endereço constante do item 3.1. Serão respondidas, 
tr 1ém 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 HABll.ITAÇÃO 
PROPOSTA COMERCIAL 

E DA 

4.1 Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) 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. 

4.2 Os volumes de Documentos e de Proposta Comercial deverão estar em invólucro fechado, identificados da 
seguinte forma: 

a) ~3VELOPE 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 MlNDURI I MO. 
Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Minduri I MG 
TOMADA DE PREÇOS N° 00512017 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 01412017 
DATA E HORA DA ABERTURA 
Abertura as 14:00horas do dia 1310312017 
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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 
Regularidade Fiscal: 

1, rova 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 veículo 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 
realizado 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 
para o serviço de Transporte Escolar de alunos. /(;1 ' . 
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b) Documentação Complementar: 

5.2 ·o caso de o licitante não ossuir CRC, o mesmo será ex_pedido ~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)-"" A proposta comercial deverá conter os seguintes dados: 

a) A licitante deverá sem cometer rasuras ou emendas, preencher, datar, carimbar e assmar 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 OI (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 
desclassificadas conforme o caso; 

~ 

e) preços apresentados somente sofrerão reajustes desde que o fornecedor comprove in equivocadamente 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 
HABIT..ITAÇÃO 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 cre~ ~derá representar mais ~Jfv:t· .. itt, . 
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7.3 A ausência do representante legal ou não apresentação do documento que o credencia, não implicarão 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~ 'Jertura dos Envelopes contendo as Propostas Comerciais dos Licitantes habilitados, desde que transcorrido o 
prazo 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 gt, 

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 
ex~ssa 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 exec o do objeto do Contrato. 

Hfl· 
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8.6 A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários 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 nenhuma complementação ou modificação 
do conteúdo da proposta ou dos preços cotados. 

8. 7 A comissão comunicará aos licitantes o local, data e hora para realização dos procedimentos referidos na 
Cláusula 8.1, que não puderem ser realizados na data constante do Preâmbulo. 

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 l 0 . 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 
vencedor, sem prejuízo do disposto nos artigos 43, parágrafos 5° e 49 da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações 
posteriores. 

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 CONTRATO 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 
not.i.&cação do ÓRGÃO LICITANTE, sob pena de convocação, para assinatura do contrato o licitante que seguir a 
or'- t1 classificatória. 

11.3 O prazo de que trata a Cláusula 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante 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. s ' fl ~ 
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b - Recolher os encargos trabalhistas , previdenciários , fiscais e comerciais resultantes da execução do presente 
instrumento. 

c - Garantir a administração pública o pagamento dos encargos 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 
rer ' são 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 
LICITANTE. 

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 
MiP<Iuri - MG, tendo como percurso a Fazenda São Miguel l Veiculo com capacidade mlnima de 09 passageiros J 

se,._J: 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,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 2017:2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 
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15- CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência 

b) Multa, nas hipóteses e valores previstos no anexo JII. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, de acordo com o que preceitua o inciso 111 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 
m ,..-... ·idade 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. 

17- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Integram este Edital, independentemente de transcrição: 
a) Anexo f - Relação de Documentação para Cadastro de Fornecedores 
b) Anexo !I- Planilha de Especificação do Transporte de Alunos 
c) Anexo 111 -Minuta de Carta Contrato 
17A A Lei 8.666!93, com suas alterações posteriores, regerá as hipóteses não previstas neste Edital. 
Jí.. O Foro da Comarca de Crudlia - 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, n° 99, 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 :Jf/;,16 de fevereiro de 2.01 7. 

Amarildo Silva Guimarães 
sidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG (} 

iveira Silva ~ <: 1- ~ Tiago-ti:tftveira dos Reis 
Membro ~ ~;. Membro 

Dr. Rodrig Ematné Ga bén 
OABMG - I 05711 

Assessor Jurídico d~o de Minduri - MG 
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ANEXO I 

RELAÇÃODEDOCUMENTAÇÃOPARACADASTRODEPARTICIPANTES:
TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER AUTENTICADOS E ATUAIS ~ 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

- Cédula de Identidade 
- Parafirma 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), Municipal(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) 

./. Ocorrendo impedimentos que possam trazer prejuí:;os 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 
di::~ sa da documentação preconizada nos artigos 28 à 31, objetivando à celeridade processual, desde que tal 
at •. . J não interfira no resultado do certame. 

S COMPLEMENTARES 

Prefeitura do Município de Minduri-MG 
Rua Penha, 99 - Vila Vassalo 
Minduri -MG 
CEP: 37.4-17- 000 
Minduri, MG 16 de Fevereiro 2017 

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

~j, . t;L/r \~n . 
Dr. ~~matné Ga~ .. 

OABMG 105711 
Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
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ANEXO/I --~ 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS 
Tomada de Preços 005/2017 

Objeto : Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículos com Capacidade 
Mínimo para 09 Passageiros, de acordo com o necessidade do número de alunos de cada linho 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 São Miguel ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros J ,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 o Tesouraria desta municipalidade, emitido e aprovado 
pelo Diretoria ou Secretária responsável da Escola Municipal Durval Souza Furtado, e em atendimento ao Setor de 
Educação do Município de Minduri- MG. 

-

ITEM QUANT. 
KM 

ANUAL 
OI 32.000 

UNID. 
KM 

KM 

ESPECIFICAÇÃO- Conferido 

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

Minduri- MG, 16 de Fevereiro de 2017 

AIIUlrilrC.: GuifiUlriúls 
Presidente da Comissão(~r~ne~~fit!::~ Minduri- MG 

Dr. ~=Ematné Ga~n 
OABMG 105711 

Assessor Jur{dico do Municfpio d; Minduri- MG 
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ANEXOID 

MINUTA CARTA-ÇONTRATO 0/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃODE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE MINIMA PARA 09 PASSAGEIROS, COM MOTORJSTA HABILITADO PARA O 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA SÃO MIGUEL DOS 
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-lO, neste ato representada pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Exmo. Sr. José Ronaldo da Silva, daqui por diante denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: -------· CNPJ n° ---------, sita a Rua/ Av. ------------ 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 
di 'e 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 Municfpio de Minduri - MG, tendo como percurso a Fazenda São Miguel ( 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 Diretoria ou Secretória responsóvel 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~ JNTRATADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços no 005/2017, instaurada pela CONTRATANTE, em 16/02/2017, através do Processo Licitatório no 
014/2017, a qual em conformidade com a Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, passa a fazer parte integrante 
deste Instrumento Público, conforme segue: 
a ) Especificação 

PREÇO PREÇO 
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 

KM KM 
ANUAL 

01 32.000 KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL - ESTRADA DE 
TERRA- Veículo capacidade mínima de 09 
Passageiros 

b -A prestação de serviços será efetuada de acordo com o cronograma da Tf o la Municipal Durval Souza Furtado de 

Minduri-MG; ~ _ H $9' 
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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 prestação dos serviços e locação de veículo no exercício de 2017, o CONTRATAD 
receberá o valor por IKm rodado em estrada de terra a importância de R$----- e ara 32.000 mil Km rodado 
anualmente receberá a im ortância total global corres ndente a R$ ,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 
a~,..---, 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. 

111 - 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 emissão de Nota Fiscal, 
devendo estar em conformidade com as mesmas. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COTRAT ADOS: 

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). 

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 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 
ténnino Diário das aulas). 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO PELA CONTRATADA 

A C?NTARTADA executará os serviços em conforrnída~om a Lei 8.666/93 e ai er e steriores 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 instrwnento, 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 20 17, a saber: 

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

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

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 
eventuais litígios decorrentes deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justas e acertadas, finnam 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. 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 

Minduri- MG, em de de 2.017. 

Contratada 

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

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 

Admlnlstt11çào 2017/lOlO 

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 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 São Miguel 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 Mindurí - MG. 

TOMADA DE PREÇO ~ 005/2017 I PROCESSO LICITATORIO 014/2017 
Abertura das Propostas em 13.03.2017 as 14:00 horas · Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome I Razão Social : No: 

,.--...1dereço 
Cidade: 
CNPJ 
Fone 

Cep: 

Orgãos, Urudades, Func10na1s Programáttcas e Categonas Econômicas 
Secretaria Municipal de Educação 

Tipo de Produto: Prestação de Servicos de Locação de Veículos para transporte de alunos 
Dotação Orçamentária 2017 : 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Procedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal D
0 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços 005/2017, Decreto Municipal no 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 PARA 1 KM 

ANUAL 
-<l j 32.000 KM LINHA FAZ!J'NDA SÃO MIGUEL ESTRADA DE TERRA -

mil Veiculo capacidade mínima de 09 Passageiros 

Valor Total da Proposta R$ 

Prazo de Validade da Proposta: ____ _ 

Condições de Pagamento-- ------------

Data da Proposta __ / __ / __ _ 

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

Rua Penha, 99 - Vila Vassal one: (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 

Admlnl5ttaçlio 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° 005/2017, referente ao Processo Licitatório n° O 14/2017. 

Razão Social da Empresa: ---------------~-------Endereço: ______________________ n0 ______ _ 
CNPJ: ____________________________________________________ __ 

Cidade: -------------------Estado--------
E Mail: --------------------"""':"--:-----------
Cep: --------------------- Tel: ---------

-------- ,_de------ de 2017. 

(Carimbo e Assinatura do Destinatârio) 

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



DECRETO.N° 150512017 

DESIGNA PRECOS. PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 

O Prefeito Municipal de Minduri. Estado de Minas 
Gerais, no.uso .. de..$UaS '~·~e ~· 

CONSIDERANDO· a necessidade de abertura de Processo de Licitação 
para contratação de Transporte Escolar; 

CONSIDERANDO os consagrados Princípios Constitucionais que regem 
a administração Pública; 

CONSIDERANDO o Principio da Ecqnomicidade, o interesse público e a 
conveniência administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estipular valor máximo como 
teto para contratação do Transporte Escolar: 

RESOLVE: 

Art. 1°. Estipular valor máximo para veicUlo d~ 9 (nove), 
12 (doze) e 15 (quinze) passageiras de R$ 1,80 (um real e oitenta centayos), 
por km. Rodado. 

Art. r -Este Decreto entra em vigor . na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Minduri (MG), 02 de· janeiro de 2017~ 

~/~.//~ l 

' , Ronaldo da. Silva . .-
Prefeito·Mu icipa.l 

Rua Pen~ 99- Vila Vassalo- Foae: (35) 3326-1219.- Fu: (35) 3326-1444 . 
, CEP 37.447...000- Minchlri- Estado de Minas Gerais- CNP.I: .i7.954.041.10001-:10 



M . , . d M. d . . u··ntc .. Jpt.o· . e tn ur1 
VIWW.'"induti .m.g.go~.br • munj cipioOminduri.rilg.qov:.br 

PORTARIA N° 65612017 

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE MINDURI- MG''. 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de das 
atribuições que lhe são conferidas e de acordo com Lei em vigor, RESOLVE~ 

Art. 1° - Nomear os Servidores abaixo relacionados 
para constitufrem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE MINDURI, estado de Minas Gerais para o e de 2017. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

1°. - Amarildo Silva Guimarães - Presidente 
:?0. - Tiago de Oliveira dos Reis - Membro 
JO. - Janne de Oliveira Silva - Membro 

SUPLENTES: 

1°. - José Edson Botelho 
:?0.- Luiz Claudio de Souza 

Art. ~ - Esta Portaria entra em '{igor na data de sua 
publicação. 

Arl. JO - Revogam-se as disposições em contrário. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fn: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- E•tado de Minas Gerais-~J= 17.954.041/0001-10 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão ~C1p<J/ 

,•FisJl.l.§ 
00~· Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

-- 11)7( o. 
Contribuinte, <> :J 
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 

JOAO JEFERSON GUIMARAES • SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ·ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

NSA TRANSPORTE E TURISMO 

COOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

49.23-0-02 ·Serviço de transporte de passageiros· locação de automóveis com motorista 

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

49.23-0-01 • Serviço de táxi 
49.24-8-00 • Transporte escolar 

DATA DE ABERTURA 

25/11/2014 

49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,,_m_ un_i_c...:.ip_a_l _______ __, 

I LOGRADOURO 
TV VITAL BRASIL 

I COMPLEMENTO 

.. 

l CEP 
37.447·000 

I BAIRRO/DISTRITO 
CORREGO DO MEIO 

ENDEREÇO ELETR NICO 
LUCONTMINDU@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

I MUNICÍPIO 

. MINDURI 

I TELEFONE 
(35) 3326-1642 

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

Emitido no dia 27/01/2017 às 10:35:36 (data e hora de Brasília). 

J DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/11/2014 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Página: 1/1 

---- ----·----::-
© Copyright Receita Federal do Brasil- 27/01/2017 

http://www.receita.fazendagov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevalimpressoo/lm primcP<1ginn.asp 1/1 



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

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

Nome: JOAO JEFERSON GUIMARAES - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -ME 
CNPJ: 21.464.831/0001-94 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dí\.1das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 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). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\0, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \.1nculados . Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\e as contribuições sociais pre\.1stas 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:26:26 do dia 02/01/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/07/2017. 
Código de controle da certidão: 715F.50FB.EOBC.3ACO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 

• ,, 



u ':IHJ;)I L U 11 IHLIJS:I/IIWM'.SITQ e.ca1xa.g ov.br/ t:mpresii/C rt/C ri/F g eC F Slmpn m rPapel.asp?VAR PessoaM atriz= 22373506& V AR Pessoa= 22373506& V AA Uf= M G& V ... 

CAl A 
Certifi cado de Regulari dade do FGTS- CRF 

Inscrição: 2 14648311000 1-94 

Razão Social: JOAO JEFERS ON GUI MARAES SERV DE TRAN SP 
PA SSAGE I ROS ME 

Nome Fantasia:NSA TRA NS PORTE E TURI SMO 

Endereço: TV V ITA L BRA SIL 31 I C ORREGO DO MEIO I MI ND URI 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, cert if ica que, nesta 
data , a empresa acima identif icada encont ra-se em sit uação regular 
perant e o Fundo de Garant ia do Tefll)o de Serviço - FGTS. 

O presente Cert ificado não serv irá de prova cont ra cobrança de 
quaisquer débitos referent es a cont ribuições e/ou enca rgos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Va lidade : 23/ 02/ 2017 a 24/ 03/ 2017 

-----------
Certificação Número: 2017022303565753938625 

Info rmação obtida em 09/03/201 7, às 15:36:25. 

A utilização dest e Certi ficado para os f ins previst os em Lei est á 
condicionada à verif icação de autenticidade no sit e da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

hllps.I/IIWM'.Si fg e.ca1 )(GI,g ov br /Empresa/C rf/Cr f/F g eC F Slrnpr 1m r Pnpel .asp?VAR PessoaM atr IL = 22:!73506& VAR Pessoa= 22373506& VAR U f= M G& VAR lnsc. 1/1 



Secret.an a da Micro e Pequ ona :mpresa da Pro5idoncla da Ropubllca 
Secretar ia de Raclona11z.aç~o e Si mplif ic ação 

j, 
/ REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1 / 1 

~eparta~,·-~~o-de Reglst.ro Eml)fesaria l e lnlegr~_çà_!> - ... , - . \ \,I..) ~, 
I NUMERO 0€ OENTIFICAÇÁO 00 REGISõRO O~ EMPRESA . NIRE OA SEDE 'IIRE O.A FI'~IN fpteltf'W:t'IOr t.o,....nt• se 1to referenle 1 r.iaf) 

h~·'· 4 

. 
NOME 00 E MPH.E.SA.RtO (c.om9(elo se"' ;.tHO'IIIIIt\,.U.1S) oJ 

Fls~ 
. 

JOAO JEF ERSON GUIMARAES -
Cll 

NAOONAU:>~OE I ESTADO Ç.VIl \ --tU' -~ 
BRASILEIRA CASADO ~__,. 

SEXO I REGIME DE BENS ,,. C.UO<IO) ,. .... / 
M ~ F ~ COMUNHAO PARCIAL -
F"L.-iO OE ( v.> I (on.)o) 

JOAO NEVES GUiti.1ARAES I ANTONIA DOS SANTOS GUIMARAES 

NI\SCIDO C:M (CaLa oe n:~.somento} II:>ENTIDAOE (n•or.e•o) 

1
6'11~0 EmuO' u~ 1 cPF (númO'ol 

11910611970 M-5.995.27 1 SS0 \ MG 804.299.206-87 

1 EVA,f:IPAOO POR ttonna de em.anop~ &omente no caco dt me nor) 

I I OOMX:ILI .. DO N.O. (LOGRADOURO"""'· " '"· I :C I I NÚMERO 
rRAVES SA VITAL BRASIL 3 1 

::lM".Et.~E 'lTO IS.O.IRRO I DISTRITO \ CEP 
CORREGO DO MEIO 37447000 

j MuNiciP•o ( IM NDUR' MG 

, o aclara. soe as p enas da le i . '11âO estar im p ed ido de exerce r a tiv1d ade e mpresária , que não possu1 outro reg istro de empre sário e 
rcauer à Junta Comerc ial do ESTADO DE M INAS GERAIS : 
ATO I OESCRIÇÂO DO ' TO EVENTO DESCRIÇ.l.O 00 EVENTC) 
060 INSCRICAO 

~~sCR·ÇI.O 00 EVõN"!O EVENTO OESCRIÇÀO 00 EVENTO 

I 
,.,n,_.t C v.~RESARV.l 

JL)AQ JE;:!:RSON GUIMAR.AES • SERVICOS DE TRANS?ORTE DE PASSAGEIROS 

l_nll~Ai10URO (rua r". • I.C) NÚM~RO 

TRA•iESSA VITAL BRASIL 31 

tcoM?L.EMEt<õt: I !WRRO r DISTRITO 
ICEP CORREGO DO MEIO 37447000 

~·Jf"l iCIPIO ur- PA $ 

1\1\lt'iiJUR I MG I BRASIL 
TCORREIO EL:TRONICO lf-M.O.Il) 

LUCONTMIN ClU@GMAIL.COM 

Vl\l.c<i DO CAP T .O.L · RS ! ·VALOR DO CA?Il .. L (llot or.onaol 
13 000,00 TR~S M IL REAIS 

!"".J)õi(;(iõ""fAi;'7ii)AcELOt:SC111Ç~O oo OBJEõO - . 

l e ~·o,~~~c;;r ,,0611 ~v ,COS DE ~RANSPOR'í E DE PASSAGEIROS (LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA). SERVICOS DE TAXI 
1 ••• ·- ~~•· NSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ROOOVIARIO COLETIVO OE PASSAGEIROS. SOB O REGIM E DE FRETAMENTO 
i .;<)23002 WUNICIPAL 

, ............... --·"---
4923001 
4924600 
4SI29\l01 

i 
IIJM A OE INic•o ôÃs'-A'""'T!::N"""I='o""'o'"'E'""s,........,.N,.,U""'IA""E"'R"'o""o""'e"""IN""s'"'c'""R"'Iç01.\'""o'"'"'""o:-c"'N=-? ;--· 

1 h t' t/20' 4 

ur 

I 

I 

I 

-\~ ~ 9~~-'>=...' ---1 

~ ~~~~-~~~~~~~~~~--------~~~~~~E?~~~~~~~---------,1 ~ARA U SO EXCLUSIVO DA JU NTA CO MERCIAL \lrP \_'.1~~ t:t.J ~ l;(l• <i- >' ·. -_ ·,.., , ,.,_ ., . 

\DEFERIDO. !AUTENTICAÇÃO S' ; •-""', ..; . '"".'! ~~7. PC.í.~G 
i PUBliOUE-SE E ARQU IVE-SE. 

· 5 § :!0 DO ART. 4° DA IN-OREI 03/20 13. EVIDENCIADA EM \ 

3 

Sw~· D d4 SiM AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TE RMOS DO DISPOSTO NO 

\ 
____ T&c. 0.:' mat( RODAPÉ . APÓS A APROVAÇÃO DO ATO ~ 

I I i \ 1 ~\ :....--r---
\ ---~l \ I 

L ·-

MÓDULO INTEGRADOR: J141751244089 ll llll lll lllll llll llll 'l llllll l lll 7it77 

~ ' y:;, '(11j-
.-'f"'!:";•, • ..:nta Cor:1erc1al do Estado de \ll ;nas Gera1s . T ORTf-' :'" 
·:.y·_,i ~ert 1 flc.o reo1stro sob o n• 31111274988 em 2!;, 11! 2014 da Empres;; .IOAC .IF." ERSON GU·MARAES • SERVICOS DE RA~SP CC ~·r r-:
::1-•• ~-- :::AS'' G-1-R'''S • 1re 3111'27498e e prot~c"l" ·· 4 7862361. 2511 ' 120 1•1 p,,_. tc,~tlcação E2E962A5554FCFBFE8F tA 12664A 1 01 • .4 

1 
• 

• r .;>.~ <::. ·~ " ' v ' • O t I 141786 ''36 .. ·' 
Mannely de Paula Bom fim • Secretana-Geral Para ~a11dar este documento aces-se wwo,v J..Jcemg m!l ~cv br e Informe n do pro_ oco 0é.J:j G ~1· ·' ~ 
0 cnd1go a e segurança nm Esta cóp1il fo, aulem • .::a<.Ja d1Q1talmen1e e assmaoa efTl n.' i .'~014 por rv,-;JrJnely de Pa•J•a Bomr;m -(~~~r:~,~~- era . 2n 

~~;\ •• :',.'~_~ ; .. ~w~ pag . · 



PODf.:R .JJ'.L,:.iÁlHü 
JUS'~ÇA DO TRARAIBO 

Pá~·' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOAO JEFERSON GUIMARAES - SERVICOS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 21.464.831/0001 - 94 
Certidão no: 122496582/2017 
Expedição: 02/01/2017, às 15:32:38 
Validade: 30LQ§ /2~17 - 180 (cento e oitenta) d i as, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JOAO JEFERSON GUIMARAES - SERVICOS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS- ME (MATRIZ E FILIAIS) , i nscrito(a) no CNPJ sob o no 
21.464 . 831/0001-94, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol idação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua exped ição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cer t idão condiciona-se à verificação de sua 

~----- autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst.jus. br) 
Certidão emitida g ratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naciona l 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 j ulgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

~· /#% 
,,,.,., , . ' ' ,,, ,, ~ _.-- --
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SINAL 1'REINAMENTO 
EDUCACIONAL 

.. ,,, SISTEMA INTERAMERICANO DE 
ANDRAGOGIA LTDA 

INSTITUIÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZADOS 
~ ~ .. ' 

Ce-rtificado 
CNPJ: 01.407.815/0001-52- REGISTRO DETRAN/MG 994/01 

CERTIFICAMOS, que RENDERSON RIA.N BATISTA VIEIRA 

Cadastro de Pessoa Física CPF n.0 10483044695 RG: MG17001286 UF: MG 
Participou do CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR , 
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 Período: 06105/2016 A 2210512016 

Belo Horizonte, 22 de MAIO de 2016 

A\/ 

~~ 

Instrutor dT Trânsito Diretor de E~ino 
Moises Albergaria Marcolino Rodrigo Jose MJ,chado ~~ 

Registro DETRAN-MG N° 2515~d ~ . . l ~ . Registro DETRAN-MG N° ~5~'[8 7!!2/ . )J!! 
~~ .3cJ~ UOJ.J\.Q. . , !.\~eg .. 994101 .• ,;

1 

Portador / {J,L~ 
RUA AUGUSTO JOSÉ ARAÚJO, 94- B. SÃO GABRIEL· TELEFONE: (31) 3493-1269 • CNPJ 01 .407.815/0001-52 \ j~ 

.. ~'J/) UI"' 



PIIOO P&RIG0808 ; 
ESCOLIIll; 
COLETIVO ; 
EMERGENCLA; 

~I 
fi e" ...,._,.,1 1 04 . 830 . U6- !15 13l/03/l!l92 

r P:u.çl.o 

QUIZLA BATISTA VII I RA 

XJ:RCI ATIV REMUNERADA; 

......... 

•• 



'-DETRAII(. MG , N!! 012487401·'72() 
CERTIFICADO DE REGJSTRO'E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

./ '- -~--:- - '~ -,-- ': . 
~~nr:: co_o. R~AV~.~r::-R.N.T.B.C.~PXERCI~? . 
~~899 .. S:S?'BtJ~ :· __j 01... 

-~-

.-

• 



a Secretaria da Micro • Pequena Empresa da Pl'esidancia da RepúbHa 
Soerotaria do Raeicnafiuçllc a Sirnplllie:t~o 
Departamento de Registro Emprgsarial o lntogra~ão 

·-4·· ~ - -· ··--- ·-· ·- · ·--~-----·· 
~II'IE(do ~· ov ftllal, qu~ndo a se<1t tor em ou~ .. UI). ·· C6d;ij.;d."N~i.;:;.-;---· -No·;;-~;;.;, 

)UCEMG ~~~:,~ -~:M~~~~~::oRA 
1\ I\ 111 \\I \\\\1 \1111\ I \\1 1\t Jurldlca Aol •lllar do Co 

2135 141786.24 2·6 

ILM2 SR. PRESIDENTE. DA JUNTA COMERCIAL~ Do E-STADO DE MINAS GERAIS 

NOME: -~~~? JE~E~SO~~~~.~ARAES ·SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

requer a V. s• o deferimento'do seguinte ato: 

(cla~fTl"esaoudo~n11>AuiCili~doComérdol ... ·•• ····--····· 

3
y
3
· ······ · · 

( I N• DE CÓDIGO CÓDIGO 

. VI~S ._ -·---~<_)-~~---.-· 00-~~NTO _ _ OTDE DESCRIÇÃO DO ATO f EVENTO 

i I •. L.!~--1==-=---=l ~;..;;...;..;~-~"'."":.,. ~--=-··~~~ 
, .. _. __ --·· ••=t .. . 

.. 

L_. __ _ --------·- ·---~--- ... ·=-----~==-·-. --------· .... 
Representante Legal da Empresa i Agente ·Auxi1iãr'do cõmércio: ---·-- .. ...... . 

MINOU RI Nome: 
----- ·-· -· ···-~~"·' . cc;-._ ·---------------- . . 

Assinatura: ~- ·P'/P lU" -:::P ~ <:> ........... .. .. . vllt:N.E·.~:-.. w:_~ ruRTADO 24 DE NOVEMBRO DE 2014 

---- ------ ... ·--- _, ___ L~at·------------

. - - . 
O ara Telefone de Contato: ... ...... -~ ·- :. o,.J - J ; .. :t ....... - ?CíMG 

~:;::;:-;;:~;-;:-;:~;;:-=:=:-=:-::-:------ ... ·- .... .. ... - "·-- ·-----

1 2 :. U~9 . ..Q~_J_!I_~!~~~!J!Ef!Ç!AL __ 
. - ECISÃO SINGULAR 

--·---"---·----·· ·----
(5) Empresarlal(als) Igual (ais) ou semelhante(s): 

I , SIM 

I 
I -·-·· ·- · - -------· · -----------·· ... 

. • I NÃO _ /_ / _ _ ---------·-···--

~--- SIM 
.___ 

NÃO _ /_/ __ ... 
uata 

DECISÃO COLEGIADA 

Responsável 

Processo em OrdcHn 

À decisào 

- '-'-
Dar a 

Responsável 1 ·· · · · ua1a Responsável 

\
1 

DECtSÂÕStNGÜLAR--·---.. ····----------.. .. 21 Exig{,~.;-·---·-3-. -Ex-ig_ê_n;i~ 

Processo em exigênc:la. 

]I ( Vide despacho em tolha anexa ) .. _j 

4' Exigência 5° Exogência 

l~-r . ...--~-.Ge. . . :!~.---
\ t!j t? :::.:::::0~:::: ·~,···H. 

. -·---· . \ . --·-- -----·--"· 
3' Exigência 4• 6xigência s• Exigência .... ~-------- .. - · .. - ----------- --· ·· --·---·-- ------·---=---·-··· 

DECISAO COLEGIADA 

r--1 
L .l 

Processo-em exlgêolCia. 
( Vide despacho em folha ane)(a ) 

.[ J Processo. deferido. Publique-se e arquive-se. 
I . r-· · 
I ~--J 

Processo· indeferido . Publique-se. 

Vogal 

Presidente da ___ Turma 

·1- ' i Data 

21 Exigêncla 

í"'l 
' 

~~~ JUNTA COMERCIAL DO ESTAlY.> DE MINAS GERAIS 
~~~ CLRTIFICO O REGI$~0 SOl O WR0:5417160 
·~~ EAI 25111/2014 

e.JOAO JEf'I!R$011 GI!IMAAA&& • S~OS 0 2 TR411SI'ORT!i Dll PASSAOE!RO!I · Ma 

: PROTOCOLO: 14/786.242-6 \ *~-
MI1J4J42(1.,../ 

----~--··------------·-- -· "" 
. ·- -------·· -·. . . .. ·--------·-·-· 

OBSERVAÇÕES 

·-· yj1,J __________ , .... -·-----·----------;;, . ~- - (//Jj) 
~Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
~ Cert1f1co regostro sob o n• 5417160 em 25/11/2014 da Empresa JCAO JEFERSON GUIMARAES - SERVICOS DE TRANSPORTE DE: 
~PASSA GEIROS M E , Nire 31 11 1274988 e prctocolo 1 4786 L 426 25/1 1 /2014 . Autenti cação 

11F5CCCE4FOE79352C71F823A1E930DE40884183. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, ace!>se 
www.jucemg.mg.gov.br e informe n• do protocolo 14n86.242-6 e o códig ' de segurança XyQ1 Esta cópia foi autenticada _qig~e e as~inad.a 
E>m 27/11/2014 por Marinely de Paula 9omfim- SecrP.tAri;~-GP.r::~ l 10&1..(; n •n 

1 

' 



MUNICÍPIO DE MINDURI .!, .... v • .,, ,/J~~o-
Estado de Minas Gerais q·~;.,, aJf }. 

o \t q Rua Penha, 99- Vala 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: JOÃO JEFERSON GUIMARÃES 

Endereço: TRAVESSA VITAL BRASIL Nº 31 CORREGO DO MEIO- MINDURI- MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOLAR 

Data Início AtiviDADE: 21 DE JANEIRO DE 2014 

Inscrição Municipal: 419.31.0006 

Inscrição Estadual: 

CNPJ: 21.464.831/0001-94 

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. 

ri l ~ .;- ~ u 41 I ooo 1· 1 o ~ 

.!lJ.\ n;::i?A. ~ :J 

C EN !:i O C.iP 37-147 00') 

L_l•llf"<DUHl t:G _j 

Minduri, 

Nilcéa de Souza Pacheco 
Ag.Administrativo I 
CPF: 846.173.146·87 



LAUDO DE ANALISE DE AGREGADOS VEICULAR 

VISTOIUAS AUTOMOnvAS 

UNIDADE: SM ULTRA VISA O SERVIÇOS DE VISTORIA LTDA ME 

DA TA DA ANÁLISE: 271011201712:14:26 

ANALISTA TÉCNICO: RODRJGO DOS SANTOS CARVALHO 

VEíCULO: M.BENZ I 313CDI SPRINTER M 

MARCA: M.BENZ 

NÚMERO DO CHASSI: 8AC9036727A955674 

NÚMERO DO MOTOR: 61198170054917 

NÚMERO DO CÂMBIO: 71162011646652 

NÚMERO DO RENAVAM: 00899558801 

r~ COR: BRANCA 

ANO FABRIMOD: 2006/2()(]1 

PLACA: HMG8374 

RESULTADO DA ANÁUSE: APROVADO 

ANEXO ANÁLISES DETALHADAS DOS AGREGADOS: 



1o.coNDIÇAO DA PlACA: 

~etai)Nemooolloir•ldtde (olc) 

30-GONDIÇAO DAS E11QUETAS DE IDENTF1CAçAo DO CHASSI/ ETA: 

1-é11QUETA 00 COMPAA11MEN10 00 MOTOR: 

01~ 

2-EilQUETA 00 BAlEN'lE DA PORTA: 

01-0rçlnll 

u:TIQU:TA 00 ASSOALHO: 

01-0i'Qnll 

20-CONDtÇlo DA GRAVAÇAO DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 
1·CINfTBRO(PÁRMWSA): 

5-0ngonoi/Oertro doe pad<Oea do fabncanle 

2-PORTA IMNTBRA ESQUERDA: 

~-padrOesdof~ 

._LAn:RAL ~ESQUERDA: 

~doe padr6es dolabncanle 

6-lRASEJRD 

~doe pMrl5es dofabtk:enle 

1-LAn:RAL 1RASBIRA IJREITA: 

S.QriginaM)enlro doe pad<Oea do fabnc:anle 

l-PORTA DIANTEIRA OIRBTA: 

~-p&dr6esdofabncarte 

48..coN0tÇAO DA NUMERAÇAO DO MOTOR: 

14-~~..S. na Ba5e Naáonoil {BIN) ~com • runeraç3o do V<IICdo 

1&-ripO de~ denro do~ do fot>ncarte 

IO-CONDIÇlO DO NÚMERO DE CAMBIO: 
'97~ ,.açao_,.......,......,e«Üdode ___ nlo_~---1 

92-CONDtÇlO DO NUMERO DO CHASSI: 

~8Çaodlo*o do6 padroe& dofalln<:anle 

!15-CONDIÇAO ESTRUTURAL DA CARROÇARIA: 

09-0 IIOicllo nlo -t.i o;esUgto aparente de IIVana cotte eloo reparo -o nas palieS eollt.CII- da CMT"""""

!16~GISTRO OU HISTÓRICO DE l.EILAo I SALVADO I SINISTRO I ROUBO I FURTO: 

1-CFÇioNACICCHrRATN:li' PB..O~VB.. PB..OVEk:a.oNO ATOil'NSf'EÇAo. 

ObservaçJo: VEicuLO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM VAUDADE POR 110 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMSSAO. 

IMPORTANTE 
• O presenJ. Laudo possui canlter inlonnati110 de anAlise particular do veículo desaito, !>5o substitui em hipótese algwna • Pericill Ollâlol do Instituto de Crinónalística. A validade 
restringe-se ao exato momento do exame, em razio do que a Top VIstorias Autornotivas não u responubiliza por quaisquer modificaçOes postariores sofridn pelo velc:úo, tais 
eomo: danos no chassi, mudança de motor, mudança de câmbio, etc. 



Fotos do Laudo: 53952 

ECV HO: SM SERVI ÇOS DE VISTORIA L TOA ECV HO: SM SERVIÇOS DE VISTORIA L TOA ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG- DATA E HORA: 27/01/2017 · 12:08:4~ LOCAL: SAO LOUREHCO/MG ·DATA E HORA: 27/01/2017 -12:08:53 

ECV HO: SM UL SERVIÇOS DE VIST ORIA L TOA ME 
LOCAL: SAO LOUREHCO/MG- DATA E HORA: 27/01/2017- 12:03:03 

KM 
~ ~ • ~ ~ • - - - - o:-----,;:- ___ ,_ ---- - ·-

• ,r ' ' ~,. A • .!.,, 

Vistoriado r Auxiliar Conferente 



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: HMG8374, MG, 

Ano F~ae 2006 
Ano Modelo: 2fXfT 

Combustivel: (E'R 

Cor. BRANCA 
~rca Moclü): W!EHZ313COISPRtfT'ERM 

TtpO Montagem: N.Ao OISPONIIIEI. 
T1p0 Veiculo: ca.tEACIAL LEVE 

C:..tegoria Veiculo: N.Ao DISPONIIIEI. 
Espéde Veiallo: ~ 

<ICHA :AOASTPAL 

Munidplo E~ MNlR 
Placa Aliai: HW:õ8374 

Renimtm: Nk>OISPONIIIEI. 
UF lUrisdlçio: M3 

Uf"-zM3 
a.-i: ~l«i55f74 

TOPBASIC 
Código da Consulta: 807!i8 

"" ... 
Dita da PIMquisa: eexla-ten 27 de .JIIIAHO de 2017- 12"02:07 
Data da Impressão: sexta-Jeira, Z1 de janeiro de 2017-12:02:10 

CMT I JltJ1' YeiaiiD: N1o asroNII.e./368 

Cap!lcid.te de P I I I iuoc IIAoOiiPONivEl.. 
capaciddlde de c.p: o 

Proc:edlnda Yeiauloc tWHEPOHIIIe. 
Q&antidade de a-2 

C2lin* «r o 
Palinda: 129 

~ c.n-ill: a.- FURGAO 

caiu de CiMIIio: 71162011646652 

c.n-iro; Nloi&'OHIIIEI. 
Eilllo Traseiro: 741«»1064064 

......... Notar: 611911170054917 



SM Ul TRAVISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS L TOA ME 
Av. Damião Junqueira de Souza, 271 - Box OS 
Federal - São Lourenço/MG 

Tei./Fax (35) 33326955 
Skype: tepedino27 

E-mail: smvistoria@hotmail.c9m- ;:--..,._ 

~~~~~~~.-------------~~~--~~~~~~~~~------~.---~~-----· ~ ~~/" 
CEP - 37470-000 

~ O'-{{) "<~ LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 
- ;·'i ::J" 

Q) 

~o. 
RESOLUÇÃO NR0 466/2013 - CONTRAN 

.... 
~ ~f 

CTB - LEI NR0 9503/97 - ART. 136 
.,. 

'"T,._., 

DATA: 27/01/2017 PLACA: HMG-8374 
MARCA/MODELO: MB/313CDI SPRINTER M 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 
f---+---l 
X Extintor de 4 Kgs 

1---+---; 

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

X Faixa refletiva 

AP REP 

Grade traseira 
1---t----l 

DISCRIÇÃO 

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

t--+---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, estupro e 

corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. 



Crescimento 8 T,...n,anar.lln,r .. 

Todos por Minduri 
.Admlnlstr~çio 2017/2020 

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL- CRCij,.,..-, -:.."i{)~~ 
% 

.J 

DATA DO CADASTRO: 09/03/2017 MINDURI- MG t: '·:V'#- J 
VALIDADE: 30 DIAS para fins de participação em Licitação 

Que se concede à empresa JOÃO JEFERSON 
GUIMARÃES SER DE TRANSP PASSAGEffiOS-ME CNPJ N°-
21.464.83110001-94 estabelecida na TV Vital Brasil, n° 31 , 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 

26/04/2017 
01/07/2017 
01/07/2017 
24/03/2017 
01/07/2017 

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. ({!!r~ 

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

Assinatura do Responsável pelo Registro Cadastral 

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 

, ~· 
) 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
03/01/2017 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ : 
03/ 04/2017 ,-.~-

''-" 1 1 ,_~\ 
1-;:N=O=M=E::::= J=O=A=O==J E:::F=E=R=S=O=N=G= U=I M=A=R=A=E=S=S=ER=V=I=C=O=S=D=E=T=R=A=N=S=P=O=R=T=E=D=E~PA=S=S=A=G=E=I=R=O=S=M=E ==~, -~~:~. :;, ;1~<~~~~ 

CNPJ/C PF: 21.464 .831/0001-94 _/ 

rL_O_G_R_A_D_O_U_R_O--:V_I_T_A_L_B_R_A_S_I_L--------------------------------~N~Ú~M-E_R_0_:_3_1 _______ ~~, ~· 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CORREGO DO MEIO CEP: 37447000 

DISTRITO/ POVOADO: MUNICÍPIO: MI NDURI UF: MG 

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

1. Não consta m débitos relativos a tributos admin istrados pela Fazenda Pública 
Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 

2 . No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de 
partilha, de c a rta 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 i móveis, esta certidão somente terá 
validade se acompanhada da Certidão de Pagamento I Desoneração do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcan~ando dé bitos 
tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dív1da Ativa . 

IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA I DESCRIÇÃO 

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

Documento s. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000188978123 

I 

I 

I 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 27088544I0001-03 
Razão Social: DONIZETE DE ASSIS PEREIRA 3832 2269668 
Nome Fantasia:PEREIRA TRANSPORTES 

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

A Caixa Econômica Federal, no uso d:~ atribuição que lhe confere o 
Art . i ', da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada er·contra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do TempCI 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: 06/03/2017 a 04/04/2017 

Certificação Número: 201703061307~>514702512 

Informação obtida em 06/03/2017, às 13:07:55. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 

1-. 

condic ionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



0310312017 

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: DONIZETE DE ASSIS PEREIRA 38322269668 
CNPJ: 27.088.544/0001-03 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:46:37 do dia 03/03/2017 <hora e data de Brasíl ia>. 
Válida até 30/08/2017. 
Código de ê'Ontrole da certidão: DA9C.31D7.CC77.29A4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
DONIZETE DE ASSIS PEREIRA 38322269668 

Nome do Empresário 
DONIZETE DE ASSIS PE REIRA 

Nome Fantasia 
PEREIRA TRANSPORTES 

Capital Social 
5.000,00 

NO da Identidade 
m2778153 

Órgão Emissor 
ssp 

Condição de Microempreendedor Individual 

UF Emissor 
MG 

CPF 
383.222.696-68 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
13/02/2017 

/""'-

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
27.088.544/0001-03 31-8-096663 1-1 

Endereço Comercial 

CEP 
37447-000 

Bairro 

Logradouro 
RUA CEDRO 

JARDIM ESPERANCA 

Município UF 
MINDURI MG 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
,.,.-.q/02/2017 

Número 
26 

_.,digo da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal 
49.24-8/00 Transporte esco lar 

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 Le i, que conheço e atendo os requisitos lega is exigidos pelo Estado e pela Pre feitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o Cétnce lamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisór io. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará , licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor 
Individual. A sua ace1tação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.porta ldoempreendedor.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 Legal ização de Empresas e Negócios- REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os element 
endereço eletrônico http:/lwww .receita.fazenda.qov .br/PessoaJuridica/CNPJ/f sulta.as 

Número do Recibo: ME05011723 

Número do Identificador: 00038322269668 

Data de Emissão: 



PODER J:~ICIABIO 
JlSTlÇA UO ~c~BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CNPJ : 27.088 . 544/0001 - 03 
Certidão n° : 125351735/2017 
Expedição : 03/03/2017 , às 09 : 47 : 58 
Validade : 29/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da da t a 
de sua expedição . 

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 27.088.544/0001-03, NÃO CONSTA d o 
Banco Nacional de Devedores Tr abalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pe l a Lei n° 12.4 40 , de 7 de julho de 201 1 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados co n stantes desta Ce r tidão são d e respo n sabil idade dos 
Tribunais d o Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
Certidão e xpedida sem indicação do nome/razão social , te ndo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Supe r ior do Traba l ho - TST . Para saber a situação desse CPF/CNPJ , 
consulte o sítio da RFB (www . receita . fazenda . gov . br ) . 
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 f i cação d e sua 
aute n ticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst . jus . br ) 
Certidão emitida gratui tamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhis t as constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho qua n to às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em jul gado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previde n ciários , a honorários , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de execução de acordos firmados perante o Minis t ér i o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação 

custas , a 
decorrentes 
Púb li co do 



' . 

·, 

·' 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou\.€r qualquer di\.€rgência, prov;dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

27.088.544/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

13/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 

OONIZETE DE ASSIS PERBRA 38322269668 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PERBRA TRANSPORTES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

49.24-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5- Empresário (Individual) 

fR:GHADOURO 
R CEDRO [~~~~ LIC_O_M_~_E_M--EN_T_O __________________ ~ 

~ 

I CEP 
37.447-000 

I BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM ESPERANCA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

dp@vs contabil.com .b r 
------------------------~ 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ'/EL (EFR) 

***** 

' I SITUAÇÃO CADASTRAL 

_ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

I 
MUNICÍPIO 

. MINDURI 

íra-=FONE 

~) 3221-9628 

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

Emitido no dia 06/03/2017 às 13:13:38 (data e hora de Brasíl a). 

J 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/02/2017 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

. , f) 
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Estado de Minas Gerais 
Rua Penha1 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.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: DONIZETE DE ASSIS PEREIRA 

Endereço: RUA: CEDRO N2 26 JARDIM ESPERANÇA· MINDURI - MG 

Ramo: TRANSPORTE ESCOlAR 

Data Início Ativ iDADE: 20 DE FEVEREIRO 2017 

Inscrição Municipal: 41.9.12.9999 

. Inscrição Estadual: 

CNPJ: 27.088.544/0001-o3 

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 ... ; • I.S.S.Q.N. E 

ETC.XXXX. 

RUA PZii:!.:<., 99 

C", : ~ 'J C!ll' :TfM7-IIat 

l · .... ~ .; r.l MG _j 

Fevereiro de 2017. 

~ilcéa de Souza Pacheco 
Ag.Administrativo I 
~PF: 846.173.146-87 



' Município de Minduri 
Crescimento e T ... , .... , ....... 

11
""'· www. m indu ri. mg. g o v. br - muni c i p io@m indu ri. mg. g o v. br 

Todos por Minduri 
Admlnlstrilção 201112020 

:~:T~::::::: :::2~:::=~::RAL- CR~,~~>.ço~ 
VALIDADE: 30 DIAS para fins de participação em Licitação ~~ ·--.......,_ 

Que se concede à empresa DONIZETE DE ASSIS 
PEREIRA-MEl CNPJ N°- 27.088.544/0001-03 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 

r-, 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 INSS 
Regularidade com FGTS 

22/05/2017 
30/08/2017 
30/08/2017 
30/08/2017 
04/04/2017 

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. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1 
CEP 37.447-000 - Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/ 01 



LAUDODEANÁ~EDEAGREGADOSVBCULAR 

VJSTOIIIAS AUTOMDnvAS 

UNIDADE: SM ULTRAVISAO SERVIÇOS DE VJSJt)RJA LTDA ME 

DATA DA ANÁLISE: 23/0112017 13:20:26 

ANALISTA TÉCNICO: RODRIGO DOS SANTOS CARVALHO 

- - .: .. 
... - -.::.· .... 

VEICULO:~! KOMBIESCOLAR 

MARCA:~ 

NÚMERO DO CHASSI:..9BWGF07X01P010~ 

COR: BRANCA 

ANO FABRIMOD: 2007120f1T 

PLACA: DPE4012 

NÚIIERO DO MOTOR:-BTJoi2776 -
-

NÚMERO DO CÂMBIO: HTC110107 -- ........ 
- -

NÚMERO DU .'1ENAVAM: 90929866z' · . 

RESULTADO DA ANÁUSE: APROVACO 

f4NEX.J ANÁLISES DETALHADAS DOS AGRL=GADOS: 



i l-CONDIÇÃO DA PLACA: 

05-Aac:a e~ em <Oilbii- (ok) 

30-GCNDIÇÃO DAS EllQUETAS DE IDENTFICAÇAo 00 CHASSI/ ETA: 
~ OOCOMPAR11MEHIO OOIIO'roR: 

01-Clr9naf 

2-éTIQUETA DO BAn:NlE DA PORTA: 

01-0rgnill 

3-ET1QUETA 00 ASSOAU«): 

01~ 

20-CONOfÇÁO OA GRAVAÇAO DO CHASSI NOS VIDROS I VIS: 

1-CIANlBRO(PÁRA.aRt>A): 

~dos pedrOesdofatm;smo 

2-F'ORTA DIANTEIRA~: 

~doe padr'Oeadofal:ri<an:.O 

4-LA'TERAI.. lRASBRA ESQUERDA: 

~do& pedróe6 dofabnaln:e 

$-lRASEIIO 

5-<lnginaKlo<à' doe padrOes do fal:>r!can!le 

$-L.A'TERAL lRASBRA DREITA: 

~dos padrOe6 do lebn<:an!e 

8-~~DISTA: 

~dos padroes dofalx!cante 

~DA NUMERAÇÃO 00 l!OTOR: 
14-~tegsZnlda na Bone N2Cianal {8IN) caind& com a~ do wicúo 

19-T!pO de gi8Vi~Çl!o den!ro do pedrâo do fabric:arte 

so.coNDIÇÃO DO NÚMERO DE CAMBIO: 

+Ntmeraçao de1'ilro- ped!Oes dotabricJnte 

~ ~-~ 1Qbanco:l$de âado&dosilc (;as ~19114 
92-CONDIÇÃO 00 NUIERO 00 CHASSI: 

4-Ntnie<aç.\0 dentro do& padnle& do fabrcar«e 

9s.coNDIÇÃO ES1Rtm.IRAl. DA CARROÇARIA: Q9.0- rAo _. 'oi'OSIIgio aparence de .....aria, cate elrAJ reparo oinlllcoillllo nM po;lttS eMr-"lnis da car.ocena. 

!&-REGISTRO OU HSSTÕRICO DE LBI..AO I SALVADO ISNSTRO I ROUBO I FUR10: 
1-0'Ç.ioNk>cctm!ATADAPEi.O~'.IS..I'ELO loEb.J..oN:l ATOOi\IIIEFEÇAo. 

Obs:enlação: VEicuLO PARA O TRANSPORTE ESCOl AR C011 VAUDADE POR 111 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISS,\0. 

11\FDRTANTE 

• . - ~ .... 

• o presente Laudo possui çarj!er infoi'TN!tnoo de anüM ,_~do wlculo ._.,, niD subàllui em hipótese algwna a Pericia OlldaJ do lnstilu1io de ClímnoHsü:á.:& w lillade 
restringe-$e ao elCIIlD mom~~rto do exame, em razlo do quo a Top l.1ltDriu ~ nio ae reçonsabiiza por quaisquer rnodlllcações posteriores sofridas,.,., Velct.fo, ta:s 
como: danas no dlaui, mudança de motor, MJdança ele clmlllo, etc. 



Fotos do Laudo: 53802 

ECV SM UL TRAVIsÃO SERVIÇOS DE i <ir4i-T.r.;-cl 
LOCAL: SAO LOUREMCO/M<i- OATAE HOAA: 

Vistoriador 

.,. .... 

ECV lfO: SM DE VISTORÍÂ~L TD~f..~t'f!EI_I!I 
LOCAl..: SAO Lv'JRE*:O{MG -DATA E HORA: 23/tll/2tl17 -13:16:34 

MOTOR 



' 'j . .-. ·, 

INFORMAÇÃO USADA fM BU~ DPE401~ MG, 

. ·~ 

Ano~21X17 
Ano Modtilo: 2IXI7 
CAimbustiwEt H.cool./ GASOIJ(A 

Ca:BRAHCA 

Marca Modeh: I.W<CMI!II:sca.AA 
Tipo Mocttageu: Nk>I&'ON!IIa. 

Tipo Veialb: caa:RC~Ai.I.B'E 
categoria VEiaib: Nk>lll!ll'alll.a. 

Espéde~~ 

"ICPl\ cAOAsTRiltiT· .. ;, · : 1 r ! , 
~ Elllplac:alnelllb: VARGINHA 

Placa Ab&:l: Of'E4)12 .., 
Renavarm ll0829ee02 

UF~:~:IG 
U1' IPIIca: IG 

aa.;c 9BtG'U7X!ITfl010597 

TOP BASIC 
Código c:b Consulta:~ 

:' 

Ditada PesqUisa: segt.n:la-feira. 23dlejaneiro de 2!)17- 13:14:39 
Dita da lmpNSSio: seglnfa-feira, 23 de janeiro de 2017 - 13:14:44 

arr 1 Pln'~ NÃOasF'CNII.a. /230 

c:.p.ãdw.t~use P 11 li os; IW>t:ISF'CNI.El. 
Capacidade de c.rp: o 
~ v.io:doc NJioi:ISPClN!va. 

Quantidade de EbDs: 2 
~1390 

Patibci;a:85 

Tipo C.•-à: a.-RJRGN) 

Caia 4e cs.IJial: IW>t1SR:lNtva. 
c.. -a: Nk>IJS1"ClNM3. 

IIÚIItero MOtor. BT.m2776 



SM ULTRA VISÃO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA ME 
Av. Damião Juitqueira de Souza, 271- Box 05 
Federal- São LÓurenço/MG 
CEP - 3747(}.000 

Te./Fax{35)33326955 
Skype: tepedino27 

E-maü: srnvistoria@hotmail.com 

LAUDO DE VISTORIA ESCOLAR 

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

DATA: 2/01/2017 PLACA: DPE4012 
MARCA/MODELO: VW/KOMBI RESULTADO: APROVADO 

AP REP 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Identificação- Veículo 
IJ(~ 

Altura de veículo em conformidade 
Buzina 
Carroceria em perfeito f\Stado 
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 funcio'1amento 
Lacre da placa em perfeito esta~o 

11 IIP DISCRIÇÃO 

X Luz da placa traseira 
X Macaco 
.X · Para choque dianteiro 
X Para-choque traseiro 
.k ,, · Pisca alerta 
x:: r~' ·Pneus diant/tras em boas condições 

;· X'' · ·~~ i>.ri~ii - este e 
Ji., ,,., ' ,' ' • p 
~~f v ~li_ J. .I -

,!t ilt .. ;;· ) Quebtp-Sol 
_ ·X : i~ · ,~~t.isi?.res em boas condições · '* . ·, . Roda~" em:~ erfeito estado 

>~ Sistema de·engate/reboque 
X Setas dianteiras em funcionamento 

1--+---i ~· t' '• " 
Lanternas em funcionarn~mto · X Setas t raseiras em funcionamento 

1--+---i 
Umpador de Para brisas . · X Velodm~tJ:O , ':. .,. 
Luz de freio em funcionnmento ;,. l;rl'Y'"i

1 
~.. X Vidms em<ronformidade 

.. ti. ,;, ·1~ 1--+---i 
Luzes de ré em funcionamento i'$ ~,~ .. :h.~ X Tri:ângul() · , ' . 

' t -~l; -~~- '·-~~..;·:s; .___.._____. ~· .. -

~~~~~~ ~új~~~~~~-·~·· ~l~a~r 
l 

:i) ~ t h . ~;.:~1' (i ,_ DISOIÇÃO . -

x Adesivo nr<> pass. 20 x 2ocmJ? 1-x-1---1 Gra~e; ~~ : l 

X Extintor de 4 Kgs 

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

X Faixa refletiva 

X Lantema de teto bràhca/traseira 
1--+---~ 

X 

Art. 329. Os condutores dos veículos ds que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, dev'e-1-ão apresentar, 

previamente, certidão negativa do regitt-..)o de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicidío, mubo, estupro e 

corrupção de menores, renovável a cadà> cinco anos, junto ao órgio resporisáw.l pela teSI:.ecti·va concessão ou aut<»i:r.ação. 
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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 São Miguel ( 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 PRE O N' 005/2017 PROCESSO LICITATORIO 014/2017 
Abertura das Propostas em 13.03.2017 as 14:oo horas · Sala de Reuniões da Prefeitura 

LICITANTE CONVIDADO 
Nome I Razão Social : éi) O )f i "C e (e ::9 & IJ S .Si .5 p G k. € t ~A 
~udereço e(/ ") .- c é j) F!. 'Q 
0idade: M ( JJ ;5) v R c' I 11/16' 
CNPJ ól}l. 098. S'tf.t /o o o .J. - OJ 

Cep:3 7. 4 4 7 ... 0()0 

Fone 5 
rgãos, Unidades, Funcionais Programáticas e Categorias Econômicas 

Secretaria Municipal de Educação 
Tipo de Produto: Prestação de Serviços de Locação de Vekulos para transporte de alunos 

Dotação Orçamentária 2017 : 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 005/2017, Decreto Municipal no 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 PARA l KM 

ANUAL 
_{)] 32.000 KM LiNHA FAZENDA SÃO MiGUEL b~TRADA DE 1ERRA - -1r!t5 4o,PrPrOC 

mil Veiculo capactdade mínima de 09 Passa~eiros 

Valor Total da Proposta R$ 11 o . ooo,o-o 

Prazo de Validade da Proposta:@Nf- E<Y. -r~ 

Condições de Pagamento @,v F- E Vi rl4-~ 

Data da Proposta~/_QJ_/ {)01?~ ~ r 

Carimbo e Assinatura da Empresa : '--C)/'~~ 0'
CtJPJ: ~., ~ oa~.s'-ttt!ooo1- - o.3 

tz~ r CE;;>~o' :t~ C A 
l3 4- í,r h f lll ~ EY ' M E s P e I?"' .A/ , 

IVl ~- JV éY v lC ti v11 t;-

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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FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
Objeto: Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Vefculos com 
Capacidade Mínima paro 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 São Miguel 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 paro 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 PRE O N> 005/2017 PROCESSO LICITATORIO 014/2017 
Abertura das Propostas em 13.03.2017 as 14=00 horas - Sala de Reuniões da Prefeitura 

Orgãos, 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 : 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Procedimento Licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e as condições e Cláusulas desta Tomada de Preços OOS/2017, Decreto Municipal D 0 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 PARA lKM 

ANUAL 
r' I 32.000 KM LINHA FAZENDA SÃO M IGUEL - ESTRADA DE TERRA - 1 )_\'--\ 13õ·'-'~G ,cr 

mil Veículo capacidade mínima de 09 PassaJ[eiros 

Valor Total da Proposta R$ ~G . \\"X U \X) 

Prazo de Validade da Proposta: 00 Ô\Q.5 

Condições de Pagamento Ca~xm.~ "\2í c\ k\ 
Data da Proposta ..2:2J_t_ID_t......!=~~,®= 

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 

I 
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... 

Ata de Abertura das Propostas apresentadas a Tomada de Preços 005/2017 e Processo Licitatório 014/2017, 
instaurada de 16/02/2017, 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 São Miguel ( 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. 

Aos treze (13) dias do mês de março (03) 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, no 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 ,...-..._ 

residência 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 005/2017, instaurada de 16/02/2017,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 São Miguel ( Veículo com capacidade mínima de 09 passageiros I ,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 e participou deste certame de licitação as seguintes empresas: la João Jeferson Guimarães Serv. 

;I:ransporte de Passageiros ME, com endereço na Travessa Vital Brasil , n° 31 , Bairro Córrego do Meio , na 
dade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ n° 21.464.831/0001-94 e Donizete de Assis Pereira MEl , com 

endereço na Rua Cedro , n° 26 , Bairro Jardim Esperança , na cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 
27.088.544/0001-03 , 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 ficou constatado que empresas cumpriram com as exigências 
deste edital de licitação com a apresentação de toda a documentação exigida, não houve nenhum recurso das 
empresas presentes quanto a esta fase. Em seguida e dando continuidade aos trabalhos e após analisada e apurada 
todas as propostas esta comissão de licitação chegou aos seguintes resultados por empresa conforme segue:A 
empresa João Jeferson Guimarães Serv. Transporte de Passageiros ME apresentou o valor da sua proposta 
para a prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural da Fazenda São Miguei,Item 01 a importância 
de 1,14 (Um real e quatorze centavos) por cada 1 km rodado em estrada de terra. 

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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A empresa Donizete de Assis Pereira MEl apresentou o valor da sua proposta para a prestação de ~~~ 
transporte de alunos da zona rural da Fazenda São Miguel , Item 01 a importância de 1,25 ( Hum real e vinte e 
cinco centavos ) por cada 1 km rodado em estrada de terra. Não houve nenhum recurso das empresas 
quanto a esta fase.Dando continuidade aos trabalhos e verificada as propostas das empresas acima citadas a 
comissão de licitação verificou constar que a empresa João Jeferson Guimarães Serv. Transporte de 
Passageiros ME apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital de licitação ficando a 
mesma classificada vencedora em primeiro lugar neste certame a preço de 1,14 (Um real e quatorze centavos) 
por cada 1 km rodado em estrada de terra. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, do que, 
para constar, foi lavrada a presente ATA, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Minduri ~ M.ífl~emais presentes. 

Amaril~ Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG 

Ja~ Silva Tiagl!:f:f/li~ira dos Reis 
Membro da CPL ~ Membro da CPL 

J~e~t~~;=s Serv. Transporte de Passageiros ME 
Empresa Presente 

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

Ref:Tomada de Preços n°. 005/2017 
Processo Licitatório n° 014/2017 

Em 16 de fevereiro 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 005/2017 e verificou constar que no dia, local e hora marcada 
para a abertura dos envelopes de documentação e de propostas que retirou o edital e que teve como proponentes 
participantes as seguintes empresas: 1 • João Jeferson Guimarães Serviços de 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 e a 2• Donizete de Assis Pereira MEl , com endereço na Rua Cedro, n° 26 , Bairro 
Jardim Esperança , na cidade de Minduri/MG, inscrita no CNPJ n° 27.088.544/0001-03 , para que as mesmas 
oferecessem propostas para: Contratação de empresa especializado de Prestação de Serviços e de Locação de 

rl!eículos com Capacidade Mínima paro 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de alunos de 
Jada 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 São Miguel ( 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, que são partes integrante 
desta Tomada de Preços.Encerrado o prazo do certame , aberto os envelopes de propostas apresentadas pelas 
empresas acima citadas, o Assessor Jurídico do Município de Minduri/MG e a Comissão de Licitação de 
Minduri/MG verificaram constar que a empresa João Jeferson Guimarães Serviços de 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 apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas 
neste edital de licitação ficando a mesma classificada em primeiro lugar neste certame com o seu respectivo preço 
total por cada 1 (Um) Km rodado em estrada de terra para o transporte de alunos,conforme segue: 

João Jeferson Guimarães Serviços de Transporte de Passageiros ME Valor por 1 Km Rodado R$ 1,14 
_,...-...._ 

.. ós a análise das propostas apresentadas , a Comissão de Licitação e a Assessoria Jurídica deste Município de 
Minduri/MG verificaram constar que a empresa proponente: João Jeferson Guimarães Serviços de Transporte 
de Passageiros ME,apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas no respectivo edital, ficando a 
mesma classificada como vencedora do certame. 

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

Minduri ,~ ~3 de Março de 2.017 

Amarildo Si~uimarães 
Presidente da Comissão~~~~~ i •taçã~ .de Minduri- MG 

Dr. R:J~ Ematné dbén 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OABM~711 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (~~6~1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores, fica 
ADJUDICADO a proponente: João Jeferson Guimarães Serviços de Transporte de Passageiros ME, com 
endereço na Travessa Vital Brasil , no 31 , Bairro Córrego do Meio , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNPJ 
n° 21.464.83110001-94, ao objeto Licitado da Tomada de Preços n°. 005/2017, que trata de 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 
~ Habilitado para o Transporte de Alunos do Perímetro da Zona Rural do Município de Minduri- MG, tendo como 

.)ercurso a Fazenda São Miguel 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, vencedora do Processo Li citatório no O 14/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG, para todos os fins de direito. 

Município de Minduri ;1', 15 de Março de 2017. 

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

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

O Processo Licita tório no 014/2017 , na Modalidade Tomada de Preço no 005/2017, cujo o objeto trata da 
Contratação de empresa especializada de Prestação de Serviços e de Locação de Veículo 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 Perimetro da Zona Rural do Município de Minduri- MG, 
tendo como percurso a Fazenda São Miguel ( 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 
_,ela Diretoria ou Secretária responsável da 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: 1 a João 
Jeferson Guimarães Serviços de 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 e a 211 Donizete 
de Assis Pereira MEl, com endereço na Rua Cedro , n° 26 , Bairro Jardim Esperança , na cidade de Minduri/MG, 
inscrita no CNPJ n° 27.088.544/0001-03. 

A Comissão Pennanente de Licitação do Município de Minduri I MG, fez cumprir as exigências preconizadas pela 

Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, 

parágrafo único. 

A consideração de V. Exa. 

Município de Minduri - MG, em 15 de Março de 2.017. 

L\_ ~,Uj~ ~~ .. 
Dr. ~ Ematné ~~ 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OABMG 105711 

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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HOMOLOGAÇÃO 

Homologo Procedimento de Licitação n° 014/2017 e Tomada de 

Preço D
0 005/2017, 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 15 de Março de 2.017. 

Rua Penha. 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: {35) 3326-1444 
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CARTA CONTRATO N° 034/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA HABILITADO PARA O 
TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL REFERENTE A LINHA DA FAZENDA SÃO MIGUEL, 
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°. 17.954.04110001-10, neste ato representada pelo Sr. 
Prefeito Municipal, Ex.mo. Sr. José Ronaldo da Silva, daqui por diante denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: João Jefersoo Guimarães Serviços de Transporte de Passageiros ME, com endereço na 
Travessa Vital Brasil , n° 31 ,Bairro Córrego do Meio , na cidade de Minduri/MG , inscrita no CNP J n° 
21.464.831/0001-94, representada neste Ato pelo Sr. João Jeferson Guimarães, brasileiro, casado , Carteira de 
Identidade n° M-5.995.271 , expedida pela SSP/MG e CPF n° 804.299.206-87, residente na Travessa Vital Brasil , 
n° 31, Casa , Bairro Córrego do Meio , na cidade de Minduri/MG, daqui por diante denominado CONTRATADO, 
~endo que o Transporte será feito com o veiculo PAS/Microônibus, Marca/Modelo I/M Benz 313CDI 

.>PRINTERM , Lotação Capacidade 16 Lugares , Placa no HMG - 8374 , Ano de fabricação 2006 , Ano Modelo 
2007 , carteira de habilitação do motorista- AD, n° 04969885665, nome do motorista Renderson Rian Batista 
Vieira , 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 Veículo com Capacidade Mínima para 09 Passageiros, de acordo com a necessidade do número de 
alunos da 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 São Miguel (Veículo com 
capacidade mínima 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 MUNICÍPIO. 

,--. 

" CONTRATADO fornecerá o objeto deste Contrato, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade 
Tomada de Preços n° 005/2017, instaurada pela CONTRATANTE, em 16/02/2017, através do Processo 
Licitatório n° 014/2017, 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 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 
KM KM 

ANUAL 
01 32.000 KM LINHA FAZENDA SÃO MIGUEL - ESTRADA DE 1,14 36.480,00 

mil 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....nJ,~-... 

deMinduri-MG; d;;r /2;v/~ c/GJ 
Rua Penha, 9 -v· a Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 

CEP 37.447-000 - nduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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c - Quaisquer divergências na prestação de serviços e as especificações exigidas neste contrato, no que tange 
qualidade, quantidade e preço, implicarão no cancelamento do mesmo, 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 da prestação do serviço e locação de veículo no exerctcto de 2017, o 
CONTRATADO receberá o valor por 1( Um )Km rodado em estrada de terra a importância de R$ 1,14 (Hum 
real quatorze centavos ) e para a quantidade total anual de 32.000 Km receberá a importância total global 
correspondente a R$ 36.480,00 (Trinta e seis mil e quatrocentos e oitenta 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. 

~ ll- A Prestação de Serviços será executada no decorrer do exercício de 2.017, a partir da data de 
dssinatura 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 do relatório 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 , relatório 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: 

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). 

II- 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). 
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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 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 
instrwnento. 
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 20 17, a saber: 

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

Tipo de Produto: Prestação de Serviço e de Locação de Veículo para transporte de alunos 
Dota ão Or amentária 2017 : 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. 

k~~~JJé.: 
G efei. to Muni.ci.pal 

de Minduri/MG 

Minduri- MG, em 15 de Março de 2.01 

João Jeferso arães Serviços 
de Transpo assageiros ME 

Empre a Contratada 

- Vila Va alo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
- Minduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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Não se preserva a memória de um povo sem o registro de sua história. 
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SOCIEDADE BAEPENDIANA SE UNE PELA 
PERMANÊNCIA 1DE SEU JUIZ 

Decisão do TJMG pede saída do Dr. Flávio Junqueira da comarca de Baependi já a partir de 28 de abril._ 

! de casa cheia, os vereadores da Câmara 
e Baependi se reuniram para a realização 
. ncia Pública de 2017. Junto a eles, demais 
:es da sociedade baependiana e população em 
1 não poderia ser mais oportuno: tentar reverter 
TJMG em retirar da Comarca de Baependi o Dr. 
eira. 
cia aconteceu na sede do Legislativo na noite 

fevereiro. O presidente da Mesa, vereador 
ênio Ribeiro, abriu a sessão agradecendo a 
todos, e cumprimentando o prefeito Hilton 

alho Rollo e o vice-prefeito Evanildo Maciel, os 
c: nrP<:PntP<: ::~rlvna::ulnc: P rlPm::~ic: ::ltttn6d:::u·L::~_c: 

ausência de um juiz ocasionou um aumento expressivo dos 
processos, com grande atraso também em seu andamento. 
Desde que a notícia tomou publicidade, imediatamente 
diversos setores da sociedade civil imediatamente passaram 
a se organizar com o intuito de evitar que a saída do 
magistrado aconteça. 

O presidente, vereador Francisco Eugênio Ribeiro, 
abriu a audiência falando sobre a importância da união 
de todos neste momento. "Sem dúvida nenhuma, temos 
que juntar todas as nossas forças e lutar para não perder o 
nosso magistrado, Dr. Flávio Junqueira. Haverá um grande 
retrocesso se isso vier a acontecer, correndo o risco de 
n~::trMr;.;ttP ::1 rnm::~rr::~" P-'lnlirou_() UDr.,::uinr ::oinn;o .,.,.f~ti.,n o o 

de Oliveira Reis fez coro: "Baependi tem uma das comarcas 
mais antigas da região. Não podemos ficar dependentes de 
juízes de outras comarcas" . 

O prefeito Hilton também mostrou sua indignação. "Se 
perdermos nosso juiz, será um retrocesso sem igual para a 
cidade. Todos têm que se unir, e essa união é apartidária. 
Todos temos que nos mobilizar pelo bem de Baependi", 
disse. Os vereadores Marcos Rocha Maciel e Ricardo de 
Castro Maciel também deixaram suas palavras. "Todos 
os vereadores estão atrás de seus deputados e estão 
empenhados em lutar por essa causa", afirmou o líder da 
situação. "O ex-prefeito Marcelo Faria Pereira também já 
ontrna a On"\ rnn+~+n rnn"\ n ~or.-n+.:. .. in ,..'-" 1:""-"'-" .,.""'" 1""\_.,..l....,;.,. r ................ 

I 
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IMPRENSA OFICIAl. 

CIPAL 
I I NAS 

até a data de 31 de dezembro 
de 2017. Ass.: XX/02/2017. 
Wanderson Abraão Benfica -
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOCAINA DE MINAS 
Processo Licitatório N" 
007/2017, Pregão Presencial 
N" 006/2017. Contratado: 
TRANSPORTES ORDAME LTDA 
- ME. Objeto: Contratação 
de empresa para locação 
de ônibus a ser utilizado no 
transporte escolar, conforme 
condições e especificações 
contidas no TERMO DE 
REFER~NCIA - ANEXO 11 
do edital. Valor Total R$ 
43.780,00. Vigência: até a data 
de 31 de dezembro de 2017. 
Ass.: 08/02/2017. Wanderson 
Abraão Benfica - Prefeito 
Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 011/2017, 

PREGÃO PRESENCIAL N" 
010/2017. Objeto: Registro 
de Preços, pelo prazo de 12 
(doze) meses, para Aquisição 
de Lubrificantes e Graxas, 
destinados à manutenção 
de veículos e máquinas da 
frota municipal, conforme 
condições e especificações 
contidas no Termo de 
Referência Anexo 11 do edital. 
Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 08/03/2017, 
Horário: 09:00 horas para 
credenciamento e após, 
abertura dos envelopes. 
Informações (032) 3294-1160. 
E-mail: licitabocaina@gmail. 
com. Pregoeira : Helenice 
Costa Cornélio. Bocaina de 
Minas- MG, 15/02/2017. 

CIPAL 

da Prefeitura Municipal 
de Jesuânia de 08:00 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

Extrato de Publicação de Edital 
de Licitação nº 014/2017 

Tipo Menor Preço por cada 
1 Km Rodado em Estrada de 

Terra 
Edital nº 014/2017 

Processo Li citatório nº 
014/2017 

Tomada de Preços nº 
005/2017 

Data da Abertura dos 

como percurso a Fazenda para: Aquisição de Gêneros 
São Miguel,sendo: Alunos Alimentícios para a Merenda 
do Ensino Fundamental, no Escolar da Escola Municipal 
exercício de 2017, o valor será Durval Souza Furtado e em 
pago a empresa vencedora, atendimento conforme dispõe 
por quilômetro rodado e de a Lei 11.947 de 16 de julho 
acordo com o Relatório mensal de 2009 para o Programa 
enviado para a Tesouraria Nacional de Alimentação 
desta municipalidade, emitido Escolar- PNAE e a Resolução 
e aprovado pela Diretoria ou nº 67 de 28/12/2009 , 
Secretária responsável da Resolução nº 38 de 16 de julho 

Envelopes de Documentação Escola Municipal Durval Souza 2009 e a Resolução nº 26 de 
e Propostas será no dia Furtado, e em atendimento 17 de Junho de 2013, recursos 

13/03/2017 ao Setor de Educação do repassados automaticamente 
Horário da abertura dos Município de Minduri - MG. pela Secretaria Executiva 

Envelopes: 14:00 Horas 3 - Do Edital - Eventuais do FNDE 2017 para atender 
O Município de Minduri, interessados em participar a Secretaria Municipal de 

Estado de Minas Gerais, deste certame e que Educação do Município de 
doravante denominada estejam cadastrados no Minduri - MG , conforme 
ÓRGÃO LICITANTE, ramo pertinente, deverão anexo único e formulário 
juntamente com a Comissão manifestar seu interesse de proposta, que são parte 
de Licitação, nomeada através com antecedência mínima integrante deste Convite e 
da Portaria nº 656/2017,no de 72 horas antes abertura com o fornecimento dos ítens 
uso de suas atribuições das propostas , o Edital e até 31 de dezembro de 2017. 
legais torna público e para seus Anexos poderão ser O Convite será encerrado 
conhecimento de todos adquiridos no endereço às 13:45 horas do dia 
os interessados no ramo acima já mencionado, 22/02/2017 , prazo limite 
pertinente,que fará realizar sem nenhuma despesa ao para a entrega dos envelopes 
a licitação na modalidade participante interessado e das empresas interessadas 
de TOMADA DE PREÇOS, o deverão ser retirados junto , mediante abertura dos 
julgamento e classificação a Comissão de Licitação do envelopes de documentação e 
será do tipo Menor Preço por Município de Minduri - MG, das propostas que acontecerá 
Item oferecido por cada 1 Km para obter esclarecimentos as 14:00 horas deste mesmo 
rodado em estrada de terra gerais sobre este Edital, ligar dia e serão recebidos dos 
, nos termos do disposto na para o telefone (35) 3326 licitantes pela Comissão 
Lei Federal de nº 8.666/93 e 1219, no horário das 12:00 Permanente de Licitação 
suas alterações posteriores às 18:00 horas, de 2! a 6! de Minduri - MG, na sede 
e Decreto Municipal nº feira - Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de 
1505/2017. email: licitacaominduri@ Minduri - MG, sita à Rua 

1 - Do recebimento/ gmail.com. Penha, n2. 99 - Bairro Vila 
abertura - O recebimento Minduri- MG, 16 de Fevereiro Vassalo nesta cidade de 
e a abertura dos Envelopes de 2017 Minduri- MG. 
contendo a Documentação Amarildo Silva Guimarães Eventuais interessados 
e as Propostas será realizada - Presidente da Comissão que desejarem participar 
em Sessão Pública, na Sala Permanente de Licitação de do presente CONVITE, e 
de reuniões da Prefeitura Minduri- MG que estejam cadastrados no 
Municipal de Minduri I MG, Janne de Oliveira Silva - ramo pertinente, deverão 
sito a Rua Penha, nº 99- Bairro Membro manifestar seu interesse 
Vila Vassalo - Cep. 37.447- Tiago de Oliveira dos Reis - com antecedência mínima 
000 -Município de Minduri Membro de 24 horas do prazo de 
- MG as 14:00 horas do dia encerramento do Edital e 
13/03/2017e será recebida Extrato de Publ/caçllo de retirar seus Anexos junto 
pela Comissão de Licitação Edital n2 015/2017 a Comissão de Licitação 
e Assessoria Jurídica do Tipo Menor Preço por Item do Município de Minduri 
Municípi_o de M ind_u_ri - M_G. Referência Carta Comlite n!l. - MG , no endereço acima 

2 - Do Objeto - Este 008/2017 já mencionado , sendo 
------------------------------------~--------------------L----
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