
CAMARA r|{UNICTPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.2'Í2.688/0001 -67 {&'r,
À
coMrssÃo DE LrcrTAÇÃo

NESTA

Requisito abertura de Processo Licitatório para contratação de
empresa/pessoa jurídica para realizaçáo de Concurso Público para provimento
de vagas nos cargos vagos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG, de acordo com o quadro de vagas em anexo, com
a prestaÇáo dos seguintes serviços:

a) Elaboração do Edital para o quantitativo de cargos e respectivo número
de vagas para fins de realização do Concurso Público;

b) Elaboração de Portarias e ou Decretos que iráo normalizar todas as
fases do Concurso Público;
Promoção das inscriçôes dos candidatos, sendo que a empresa será
responsável pela remuneração das pessoas que realizarão as inscriçÕes
em local físico no âmbito do Município;
Fiscalizaçâo do local e respectiva estrutura indispensável à realização
das provas, sendo responsável pela remuneração dos fiscais;
Aplicação e correção das provas objetivas e práticas;
Assessoramento a Comissão de Realização do Concurso público na
resposta de eventuais recursos, tanto na fase da inscrição como na de
correção e publicação do resultado.
Assessoramento a Comissão de Realização do Concurso público, na

c)

d)

e)
0

s)
apuração dos títulos previstos no edital, para fins de classificação.

h) Emissão dos relatórios do resultado final com a respectivá lista dos
classificados.

. Observação: O Município de Santana do Manhuaçu/MG disponibilizará o
local onde serão realizadas as provas.

Santana do Manhuaçu - MG,2Z de novembro de 2014.
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IVAN RODRIGUES DE SOUZA

VEREADOR PRES/DEA'IE

REQUISIÇAO





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

QUADRO DE VAGAS

Ensino Médio
Completo

30 horas

M*

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

executar sel.viços
burocráticos
complexos nas
áreas
administrativa,
financeira,
orçamentária;
-prestâr
assistência
administrativa e

burocrática aos
vereadores;
-auxiliar
profissionais na
execução de
servigos de
organização,
cadastro,
arquivos e outras
atividades de

controle
administrativo,
contábil,
orçamentário e

financeiro;
-executar tarefas
adrninistrativas
diversas como
pesquisa,
levantando e

analisando dados,
pareceres,
jurisprudências;
-elaborar
relatór'ios;
-assessolaÍ o
processo
legislativo em
todas as suas
fases;
-acompanhar e

orientar
processos

administtativos;
-executar

VAGAS
t'

CARGA
HORARIA
SEMÂNÂL

02





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26,212.688/0001-67
{.E'x
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seruiços de
datilografia,
digitação e

reprografia;
-prestar
atendimento ao
público em geral;
-controlar entrada
e saída de bens
adquiridos pelo
Mr.rnicípio;
-observar e

cumprir âs
normâs de
higiene e

segurança do
trabalho;
-zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas

tarefas;
-executar outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas
pelos seus
superiores

AUXILIAR DE
SERVIÇOS

GERAIS

0l -executar
serviços de
limpeza e

higiene, fazendo
a remoção de
sujeiras, lixo e

entulhos,
removendo-os
para locais
previamente
estabelecidos;
-executâr
serviços na
manutenção e

conservação das

fepaftições da
Câmara
Municipal;
- executar
serviços de copa
e cozinha;

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas 790,00





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERÀIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

- auxiliar nos
serviços
burocráticos de
pequena
complexidade
como fazer
cópias
reprográficas de
documentos etc;
- realizar serviços
de recebimento e

distribuição de
comespondências,
e arquivo;
- preparar e servir
café, âgua,
lanches quando
assim
determinado, aos
vereadores,
visitantes e

servidores do
Poder Legislativo
Municipal;
- observar e

cumprir as

normas de
higiene e

segurança do
trabalho;
- zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execugão de suas
tarefas;
- executaÍ outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas
pelos seus

superiores.
TECNICO EM

CONTABILIDADE
01 - atribuições

pertinentes ao
Profissional de
Contabilidade de
nível superior,
dispostas no
Decreto-Lei no.

9.295, de

2o grau Çompleto -
Curso 'l écnico de
Contabilidade +
registro no CRC

30 Horas 820,00





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

27/01/1946, e
Código de Ética
da profissão,
aprovado pela
Resolugão 803,
de 20/1111996.

- Executar
serviços
contábeis
pertinentes à
contabilidade
pública de acordo
com a legislação
brasileira que
estabelece
norÍnas,
exigências e
critérios no
Direito Público
Financeiro;

Responsabilizar-
se
profissionalmente
e tecnicamente
pelos seus
serviços
executados
perante ajustiça e

os órgãos de
controle
(tribunais,
controladorias e
corregedorias);
- observar e
cumprir as
nonnas de
higiene e
segurança do
trabalho;
- zelar pela
racionalidade e
economicidade
de materiais e
mão-de-obra
empregados na
execução de suas
tarefas;
- executar outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas



)



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO
BSTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

MANHUAçU !+ 'a\

l:'"4, "J

V .-t'

pelos seus
superiores.

CONTROLADOR I01
GERAL I

- Desempenhar 3' Grau Corrpleto
ati^r idades e nr irrea JuridicJ

l:"" """""11:; 
1

cumprimento da
lei rnunicipal 

]

específica que 
I

dispõe soble o
Olgào a" 

I

Controle lnterrro
11o ârlbito do
Poder Leeislativo l

Municipal e

Instrrrçôes
Normatir as do 

I

Triburral de I

Contas do Estado I

de Minas Gelais
e outros ór'gàos 

I

que compõem o

30 Horas | 840,00

sistemâ de
controle da
Administragão
Pública.
-observar e
cumprir as
normas de
higiene e

segurança do
trabalho;
-zelar pela
racionalidade e
economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas
tarefas;
-executar outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas
pelos seus





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

AUTORIZAÇAO

PROCESSO LtCITATOR|O N.. OO5/2014
CARTA CONVTTE N.0002/2014

Ocorrendo necessidade de abertura de processo licitatório na
modalidade Convite para contratação de empresa/pessoa jurídica
especializada para realizaçâo de Concurso Público para provimento de vagas
nos cargos vagos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Santana do
Manhuaçu/MG, conforme requisição em anexo, AUTORIZO abertura do
procedimento licitatório, na modalidade Convite nos moldes previstos na Lei
8.666/93 e suas alterações.

lnformamos ainda, que para cobertura desta despesa será utilizado
recurso oriundo da seguinte Dotação Orçamentária:

01001 .0103101014.0001 - Manutençâo das Ativídades da Câmara
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 1í

Existindo recursos financeiros.

Data: 28 de novembro de 2014.

í^
lJ/_.-X,Y',--- -.

IVAN R,ODRIGUES DE SOUZA
VEREADOR PRESIDENTE

/1

,{'Y^-'
CÁRLOS RÓECNTO DA SILVA

CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001-67

AUTUAÇÃO

Aos 01 (primeiro) dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na
Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, autuo os
documentos de Licitação que adiante seguem, e para constar fiz esta
autuação. Eu, lsiel Furtado Filho, subscrevi _

Processo de Licitação n" 00512014

Modalidade Carta Convite n' 00212014.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para realizaçáo de
Concurso Público para provimento de vagas nos cargos vagos do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, conforme Termo
de Referência, Anexo I do presente edital.

Dotação Orçamentária:

0'l 001 .0103í 01 0í 4.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 11

Recurso: PROPRIO

.ífi;i>.
'ç':H',1
Xe





CONTAPP
Rua Stênio alvim,44, Sala A, Centro

Miradouro - MG

CEP: 36.893-000

PROPOSTA

A Cámara Municipal de Santana do Manhuaçu-MG (Comissão Permanente de Licitações)

Empresa: CONTAPP - Contabilidade Ltda

Endereço: Rua Stênio Alvim, 44, sala A, Centro - Miradouro/MG - CEP 36893-000

Cnpi: 07.798.094/0001-35

Email: fbmaia@live.com

Para executar os serviços abaixo descritos, propomos os se8uintes preços;

ITEM ESPECTFTCAçÃO VALOR TOTAL

01

Contratação de empresa especializada

visando à realização de concurso público

para provimento de cargo e emprego
público disponíveis junto a Câmara

Municipal de Santana do Manhuaçu-MG

Rs 32.000,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Miradouro-Mc,03 de Dezembro de 2014

€'*

^./
,ab*,t /tit/"m
Sócio Administrador

CONTAPP - Contobílidode Ltdo
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Comlssão Pemanênte de Licitação

Câmara Municipal de Santena do Manhuaçu-MG

Proposta de Preço

Para executar os serviços abaixo descritos, propomos os seguintes preços;

Objêto:

Contratação de empresa especializada visando à realização de concurso público para

provimento de cargo e emprego público disponíveis junto a Câmara Municipal de Santana do

Manhuaçu-MG.

Valor total proposto para prestação dos sewigos R$: 34.000,00

Validade da proposta:60 (sessenta) dias

Barbacena-MG, 04 de Dezembro de 2014

.-,/
,.t -/'

lose carlôfifâyíiÉk Júnior
Direrór

RG: M-7.646.690 -ápF, ozg.szg.zleas
JCM - Consuttoria Municipal Ltda.

TELEFAX: (32) 33314999
CNPJ: 65.252.1 i6/000í -63

wwwjcmconcursos.com. br
contato@jcmconcursos,com.br

ní- ,^í*il
J v t'-xt,

Lârgo Merechâl Deodoro nô ô , Sala 206
Ed. Mário Vitoretti - Tel: (32) 333 j-4999

CEP 36200-054 - Barbacena - MG
contato@jcmconcursos.com. br

PROPONENTE

Razão Social: JCM - Consultoria Municipal Ltda.

Logradouro: Largo Marechal Deodoro N" 06/206 Bairro: Centro
Cidade: Barbacena I UF: MG CEP: 36.200-054 Tel.: (32) 3331-4999
CNPJ: 65.252.116/0001-63 lnscriÇão Estadual: lsento
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Prozo de Volldode do Proposlo: óO(sessenlo) diqs conidos o contor do doto de
suo opresentoçôo-

Leopoldino, 02 de Dezembro de 2014

{*,»
\"

UItroÊdA EM ADN,trMSTRAÇÀo PÚBLICA S/c LTDA
ALE NETO _ SOCIO ADMIMSTRADOR

.949.61634 - Idenüdade MG - 1.731.226 SSP/MG

PROPOSTA COMERCIAL
A câmarE luunlclpal dc Santana Manhuaçu-ilc

Razão Socaal ECAP - Empr€a de Consultoda em Adminlstração Públlca -
LTDA

CNPJ 02.926.829/0001-45

Endereço Rua Prof. Josá Linlz, í73, Mina dê Ouro - Leopoldina - MG

TeleÍone/Fax (32) Í1441-9061

Nome do Represênlante Legal Eloy do vale Nêto

ldentidâde do Reprêsentantê Lêgal MG 1.731.226

Naclonâlldâde do Reprceentante
f€gal

BrasileiÍo

CPF do Represêntante Lêgal 4(x).949.6'r 6-34

Conta Bancária Banco do Brasll : AG 047í-5 / CC 13.96í-0

Item EspeclÍlcoçôo Volor Tolol

0t

Conlrotoçõo de empreso especiolizodo visondo
à reolizoçôo de concuno público poro
provimento de corgo e emprego público
disponíveis junio o Cômoro Municipol de
SonÍono do Monhuoçu-Mc.

R$ 35.000,00 firlnto e
cincomil reols)

lnscrita no CNPJ sob o ne 02.926.829/0001 -45
Rua Professor José UnÍz, ne 173, Mina de Ouro

Leopoldina - Minas Gerais - Cep 36700-000
TelêÍax: 0xx32 3441 9061

www.ecapconsultoria.com.br





cÂMARA MUNrcrpAt DE sANTANA Do MANHUAÇu .í;;».
EsrADo DE MrNAs GERATs l=, ,, I L ."\

Trovesso Céllo Pereiro Mendes, 0I - CenlÍo - CEP 36.940-000 Fonê: (33) 3373-l r*li .ZL :l
CNPJ: 26.2i 2.ó88/0001 -67

e-moil:csmoromunicipoldêsonlono@gmqil.com t+{?

PORTARIA N,O OO$IaA14
De 08 de Setembro de 20Í4

"Nomeis Cot rissdo Peruranefile de Lic açf.o,
Julgílmento e Àroliaçllo do Municlplo, e dd outras
protidêncla§,,.

0 Presidente da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais no
uso de suas atribuições legâis e na forma da Lei Federal 8666/93 e suas alteÍações.

Considerando o disposto no artigo 51., § 4.), da ki Federâl ni 8.666/93, e suas

altemções;

RESOLVE:

Àfi. lo - Fica constituírla, para acompaúar os procedimentos licitatórios da.

Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, a Comissão Permanente de Licitação, Julgamento e

Avaliação, que será composta pelos seguintes membros:

I - Titulares:
a) isiel Furtado Filho
b) Gilliard de Souza Magalháes
c) Maria Felismina de Ifarros

Il * Suplente: Ernaic Barbosa PereiÍa

Parágrafo único. Caberá a Presidente da Comissão ao primeiro nomeado.

Art.2" - Na ausência de qualquer dos membtos tituiares, serão substituídos, de

imediato, pelo suplente, constando da ata a substituição verificada.

ParágraÍh írrrico. Em se ausentando o Presiclente dos trâbalhos licitatórios, será

subsiituído, pela ordem, pelo segundo titular nomeado, e assim sucessivamente, até. o terceiro
titular, mnslaldo da ata a respectiva substituiçáo.

Art. 3' - Competem pÍivativâmente à Cornissão Permanente de Licitação,
Júgamento e Avaliação, alénr das atribuiçÕes corstântes da I*i Federal n.o 8.666/93, e suas

âlterâçóes:
I - Elaborar editais de licitaçôes, sob qualquer modalidade;
II- Recetrer documentos e propostas, objetos de processos iicitatórios;

m_ Reunir-se, selnpre, em se§sôes públicas e isoladas, para recebimento,
abertura de propostas; julgaüentos fi-nais dos pÍocessos licitatórios, decisões sobre recursos,

Iavrando-se atas circuostanciadas;

W r),"-
á\M-rn
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA Do MANHUAÇU
E§TADO DE MINAS GERAI§

Tíovêssq Célio Pêrêiro Mendês, 01 - CentÍo - CEP 3ó.940-000 Fonê: (33) 3373-1122
CNPJ: 2ô.21 2.ó88 /o09t -67

e-moil:comüÍomunicipoldesonlono@gmoíl.com

iV- Encaminhar, via seçlo de licitações, processos licitatórios encerrados, àr

aprecia@o do Prefeito, para sua homologação final ou outta decisáo;
V - Firmar, juntamente com a Assessoria Jurídica, por intemrédio de seu

Presidente, contrato$ oriundos de licitações, bcm como dispensas e inexigibilidades;
VI - Realizar ar.aliaçÕes, quando necessário.

' Parígralb único. Os processos licitatórios serâo elaborados pela Comissío
Permanente de Licitaçáo, Julgamento e Avaliaçáo. com acompanhamento da Assessoria Jurídica da
Prefeitura Municipal, devendo ser subscritos, no mínimo, por 3 (três) de seus memtrros.

Ârt 4' - Estâ PoÍtaria entra em vigor na data de sua pubücação.

Art.5'- Revogam-se as disposições ern contrário,

PUBLIOUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA.SE.

át.*\
/, .,,t a '"\l;'2. 'r(""*e

Gobí,teíe dt I'residência dfi Clüflar Mu itilr{l dc St trann
ílo Müfih ç$, Esíado tle llÍitas Geruis, ttos Oito tli6 do tô§
Seiev ,to do {tto de dois ntil c qaaÍoftc (08.09.2014).

w.^Ivan Rodrígues de Sauza
Vereador Presidente

PUBLICÂDd no rol da Câmara Municipal, em 08 de Setembro de 2.014, arquivada em pasta própria.

W





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERÁIS

CNPJ: 26,21 2,688/0001-67

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE

Declaro que recebi da Cârnara Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, Convite
n" 002/14, reÍ'erente ao Processo Licitatório n" 005/2014, para a Contratação de empresa
especializada na realização de Concurso Público para provimento de cargos, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, que é parte
integrante deste Edital.

de 2014.

Empresa
CNPJ

,á.É\
({:H-';)
\t.\ke

OBSERVAÇAO: Favor utilizar os modelos do presente edital





PARECER JURIDTCO

Pmc.: (Xl2 . Cafia Conrite:

Contratação de Emprcsa para roalizaçáo do ConcuÉo Públlco peÍa prcvimonto do

Gargos no PmvimGnto EÍotlro

Objeto: Contrataçáo de Empresa para realizaçáo de Concurso Público para

provimento de cargos no Provimento Efetivo da Câmara Municipal de Santana do

lllanhuaçu llrlinas Gerais,

Consulentes: Presidência da Câmara Municipal e C,omissáo de LicitaÇão

Neste expediente, a Coordenaçáo de Concursos designada através de Portaria

solicita manifestaçáo da Assejur acerca da possibilidade de contrataÇáo de Empresa

para a execução d€ tarefas relativas aos concuÍsos públicos arrolados na PoÍaria
supra mencionada, à luz das disposições da Lei federal n'8666/93 - Estatuto de

Licitaçóes e Contralos Adminislrativos.

Foi verificada a disponibilidade financeira e orÇamentária, e ainda, o presente

processo é uma das etapas a ser cumprido é objeto do TAC firmado entre a Câmara

Municipal e a Promotoria Publicâ da Comarca de Manhuaçu.

O edital do processo após ser revisado por esta assessoria, devendo a comissão

enviar ao controle interno para ser revisado e, devidam€nte assinado; verificar os

Iiames e, enviar convites no mínimo para três empresas do ramo, devendo a

comissáo ler bêm os procedimentos, assinar.

Quando da abertura do processo, a[alisar todos os documentos juntados aos autos,

verificar os contratos sociais das empÍesas participantes, para

sócio em comum ou parente.

Verificar as CNDS se náo estáo vencidas bem como suas emissões.

Assim, passamos ao êxamê das questões suscitadas partindo do prêssuposto de que

se trata de todas as êtapas relativas ao Concurso Públioo, desde a elaboraçáo do

nespectivo Edital até a listaÍlem definitiva de aprovados, incluindo suporte logstico.

.d;;;;),
(;"fr i
\t-.

A Constituição Federal de í 988, art. 37, inciso XXI





*A?t. g7.A administraçáo pública direta e indireta dê qualquer Oos foUereà§foA

Uniáo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legaÍidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,

e também ao seguinte:

...XXl - ressalvados os casos especificados na legislaÇáo, as obras, serviços, compras

e ali€naçóes seráo contratados mediante pmcesso de licitaçáo pública que assegure a

igualdade de condições a todos os concorr€nles, com cláusulas que estabeleÇam

obrigações de pagamento,

De ser mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o quaÍ somente

permitirá as exigências de qualificaçáo técnica e econômica indispensáveis à Éiarantia

do cumprirnento das obriÉiações". (grifos nossos)

A regulamentaÇão do dispositivo constitucional parcialment€ transcrito ficou a cargo

da L€i federal n" 8666/93 que instituiu normas para licitações e contratos da

Administraçáo Pública, e outras providências.

Assim, a Administraçáo Pública, para contratar com os particulares deverá adotar
procedirnento preliminar rigorosamente dêterminado e preestabêlecido em tei .

l-icitaÇáo. que, no dizer de Celso Antonio Bandeira de Mello.. é um certame que as

entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os

interessados em com elas travar determinadas relaÇões de conteúdo patrimonia!, para

escolher a proposta mais vantajosa ás conveniências públicas. Estriba-se na idéia de

competiçáo, a sêr travada isonomicamente entre os que prêencham os atributos e

aptidões necessárias ao bom cumprimento das obrisações que se propóem assumir.',

Para Íanto, o Administrador dêverá pautar seus procedimento§, além das reÉlras

insúritas no Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, nos sêguintes

principios! legalidade; impessoalidade; moralidade; iglualdade; publicidade; probidade;

fiscalizaçáo da licitação pelos interessados ou qualquer cidadão, apenas para citpr -

Daí iá é possível extrair o significado de que sê reveste a Licitação pú

assim que, no entender dos admlnistrativistas, a Licitaçáo transc,ende o conceito ttê

cêftame obrigatório ou conjunto de normas disciplinadoras de um processo seletivo,

tendo sido alçada á condlçáo de princípio de Administraçáo púbtica.

ffi ::::fi ::#"T',:r".fi :: jT"J:i"",:",:::qua'|quer"'""'ffi ffi
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"**oA exernplo, Maria Sílvia Zanella Di Pietro:

".,. a púpria licitaçáo constitui um princípio a que se úncula a
Administraçáo Pública. fla é decorrência do princípio da indisponibilidade

do interesse público e que se constitui em uma restriçáo à liberdade

administrativa na escolha do oontratanlei a Administração terá que escolher

aquelc cuja proposta melhor atenda âo interesse público."2 Grifou-se,

Portanto, havendo nccessidade de contratar com os paÍticulares obras, serviços,

oompras e alienações (e ainda concessões, permissões G locaÇões) a regra é a prévia

Licitaçáo. Todavia, há hipóteses em que se exclui a Licitaçáo.

lnicialmente é preciso que se diga quc as situações de disp€nsa € inexigibilidade, que

afastam o certamê e, por via de conseqüência, a competiÇáo, dêvem ser vistas sempre

como hipóteses de exceção, poúanto, corn redobrados cuidados na aplicação.

ASPEGTOS GEnlUS

2,1) DO CONCEITO

Conforme dicÇáo do art.22, §3", da Lei de Licitações, Convite é a modalidade

de licitaçáo entre interêssados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou náo,

escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a

qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá

aos demais cadastrados na correspondente especialidado que manifestarem seu

interesse com antecedência dê até 24 (vinte e quatro) horas da apresentaçáo da§

propostas. ísiú,

É destinada às contratações de pequono valor, e que, em

a sua singeloza, dispensa a apresentaçáo de alguns documentos.

2.2) DO PROCEDIII{ENTO

Preceituada no alt. 38, e seus incisos, da Lei de ficitações, detalhaÍemos a

sGguir cada procedimento.,í - FASE INTERNA
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Diante situaçáo que náo exiia tamanha complexidade, com seus ,a|orc'i:j:
limítrofes oscilando entre o mínimo de BS 8O.OOO,OO até o miiximo de RS

15O.OOO,OO como preceitua a alínea 'a", do artigo 23 da Lei 4.666/í,3, v,9.,

aquisiÇáo de portas de vidro, poder-se-á adotar a modalidads licitatória C,onvite.

Deverá haver a motivaçâo do deseio em obter dêterminado obieto. Assim,

verificar-se-á a reserva financeira do órgáo (atravé§ de orçamentos), a fim de

conhecer da possibilidade em arcar com as custas que iráo emergir'

Passada essa fase, imperioso que o setor iurídico analise a ptúposta, e entáo

aprove-a, sob risco dê nulidade do procedimento (art. 38, § único, Lei 8.666/93).

A partip daí se formará a Comissão de Licitaçáo, formada por, no mínimo,

três membros, sendo, pelo menos, dois deles qualificados nos quadros da

administraçáo pública (art. 51, Lei 8.666/93), que guiaráo o andamento do ploito.

Elaborado estudos específicos colimando verificar a viabilidade dos proietos

básicos e executivos, far-se-á a publicaçáo para os intêÍessados.

O art. 41, da r, Lei, determina que à AdministraÇáo é vedado descumprir as

normas ê condiçóos do edita!, ao qual se acha eslritamente vinculada (princípio da

vinculaçáo ao instrumento convocatório), obrigando o ór€iáo a respeitar

as regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o cet'tame.

2,2.2 - ÍASE EXIERNA

A paÉir de um banco de dados contendo as informações de empresas iá pré-

cadastradas (não é obrigatório estar pré{adastrado para palticipar), a repartiçáo

pública irá convidar (através da CaÉa{onvite), no mínimo, três delas para compor a

licitaçáo, conforme alhures mencionado. lncumbe rêssaltar, porém, que essa

quantidade poderá ser mitigada se no mercado atuaÍ houver um número menor de

empr€sas especializadas na pÍoduçáo e venda do objeto pleiteado. Assim, caso a

"empresa X" seia a única na "cidade Y" a comercializar portas de vidros, êvidente que

\
rl

a licitaçáo será dispensada. Devsndo a administraçato pública

É o que se identifica na leitura do aú. 22, §7", Lei 8.666/93,

a decisáo.
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Art. 22 (omissis):

§ 7" Quando, por limitaÇões do mercado ou manifesto desinteÍesse dos

convidados, tor impossível a obtenção do número mínino de licitantes,

exi§idos no § 3'destu artigo, essas circunstâncias deverão ser devidanente

justificadas no processo, soh pena de repetiÇão do convite,

Náo se justificando o número inferior ao legal, necessário que se refaÇa o

procedimênto de escolha, convocando-se oulros interessados. Assim impõê a súmula

248 do Tribunal de Contas da Uniâo:

SÚMaLA N" 248: Não se obtendo o númem legpt mínimo de três pmpostas

aptas à selcçáo, a liciÍação sob a modalidade Convlte, lmpõ*se a repetiÇão do

ato, com a oonvocaÇão de outÍos possíveis interessados, Íessaluadas as

hiptitêses previsÍas no parágrafo 7", do art, 22, da Lei n" a,666/1993.

Ocorrendo tudo na normalidade, abre-se prazo para qualquer cidadâo

impuEnar a Carta, qual s€la, até Glnco dias útois antês da data de abertura das

propostas (art, 41, §1", Lei 8.666/93) e para qualquer dos licitantes, tendo estes até

o segundo dia útil antes da abertura dos envelopes (arl. 41, §2", Lei 8.666/93).

Partindo para a abertura dos envelopes, escolherá a que melhor atendeÍ aos

tócnica" ou "melhor técnica e menor preÇo" (aú, 45, §1', I, ll e lll, Lei 8.

Declarado o vencedor, homologa-o e adiudica{,

0. ooNwrE rEÍÍo pEt-A pRÓpRUl At iltN6rnAçÃo ÚsucA

Fora dêstacado acima que o próprio órgão públiGo é quem êscolhe os

licitantes a concorrerem entre sl. Desta Íeita, quasê inevitável náo levantar

determinada questáo: "e como não sabsr se a própria admlnistração náo €stá a

favorec€r algum dos licitantê§?".

Pois bêm, o att. 37, da Constituiçâo Cidadá, exprêssamonte demonstra os

princípios que devem reger a Administração Pública, litteris:

/lrt. 37. Á administÍaÇão públlca direta e indircta de qaalquer dos Podercs da

anlão, dos Estados, do Distrito Federal c dos uniaípios ohedecet"ii aos

requisitos da Carta, optando, também, pelas ofêÉas de "menor preço" ou
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prirrcípios de let[atidade. imrcaeoatidaúe, monlldade, oubllcidade àQ
ollci6ncla"

O nobre doutrinador e iurista José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra

'Manual de Direito Adnrinistrativo", preleciona que o princípio da lmpessoalidade é

aquele que visa igualdade d€ tratamento aos administrados, voltandose

exclusivamente aos interesses públicos. Aduz, ainda, que o princípio da Moralidade é

pautado na ética do administrador, devendo se fazer presente em todos os atos

praticados.

ln casu, pode-se inferir que a conduta da própria administração em escolher

os convidados poderia vir a ferir êsses dois princípios.

Colimando reduzir possÍveis fraudes, o legislador tentou evitar o

favorecimento de somente aagumas empresas, permitindo a partacipaçáo de outÍas.

Explicaremos.

Volvendo-se à Lei 8,666/93, aEora em seu art, 22, §6", aduz ela que,

inexaslindo na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, é v€dado repetir o

convite aos mesmos €scoÍhidos na licitaçáo imediatamente anterior realizada para

obiêto idêntico ou assemelhado ísiú,),

Seja cadastrado ou náo, ter-se-á que dar oportunidade, em regra, a empresas

ainda não convidadas, dificultando práticas eivadas de nepotismo q

diretamente a preceitos constitucionais.

Não podemos afirmar que tat iticitude náo seja urnou oruM#u
velada, mas cabe à sociedade fiscalizar cada vez mais tais procêdimentos, exercer ao

direito que lhes é incumbido. Afinal, a verba custeadora de tais obras é de caráter
público, €, por isso, deve ser Gonverlida em prol da própria colêtividade.

4. TNVAUDAçÃO DO CERTltitE DUINTEA INEURCIÊNCUI DE pARnCtpANTES

Outro ponto bastante reÍutado por parte da Doutrina é a possibilidade do

órgáo da administraçáo pública anular todo o procedimento diante a insuficiência de

participantes. Ou seia, se for feito o convite a três empresas, mas somente uma delas

se apresenta, poderá ser suspeflso todo procedimento !á realizado,
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Ora. Por que punir aquele quê cumpriu todos os Íequisitos exigidos pett§
inércia dê outremP Quem legilimamente se apresenta em vifiude da convocaÇáo, tem o

direito à participação e apreciaÇáo das propostas.

A tei 8,666/93, em seu art.22, §3", alhures citado, determina que o convite

soja feito a, no míninro, três interessados. lllas, percebe-so que em momento algum

fora ünculada a prêsença obrillatória deles como pré-requisito para o desênlace do

feito. Destarte, náo poderia a administraçáo realizar ato náo amparado por Iea. Tal

conduta dá margem ao interessê escuso da administraçáo em anulaÍ um

procedimento apenas pelo náo comparecimento de determinada emproaa.

O princípio da legalidade é a diretriz básica que guia a Administraçáo em

geral. Qualquer conduta proveniente de seus agentes deve estar estritamente pautada

de acordo com o que condiz a florma. Assim, não vale o famoso dizeÍ "Se a lei não

proihe, é permitido".

Ainda sobre o assunto, Celso Antônio Bandeira de Mello, em uma de suas

obras, nos ensina de maneira honrosa que o princípio da l€galidade "implica

sahordinaÇiío completa do admirristrador à lei. fodos os agentes públicos, desde o que

lhe ocupe a cúspide até o fiais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dticll
realizaÇiÍo das finalidades not matiyas,".

Concessa venia, náo poderia o órgáo público pralicar ato em

desconformidade com o quê reza nossa Cana Maior e sues princípios. Afinal, só se

pode considerar válida a conduta administrativa acaso esteja êm total har$loniê{om
seus rnandamentos.

5. PM;ZO PARA tilPUGNAçÃO DA CARTA

Abordado na lntroduçáo do presente estudo, o prazo para impugnar a CaÍa-
Convite pode dar enseio a uma situação um tanto quanto curio§a.

Já fora dito que o prÍrzo dê irnpugnaçáo é de até cinco dias úteis antês da

data fixada para a abertura dos envelopcs de abertura de hablliÍaçáo (art. 41, sIo, Lei

8.666/93). E que o prazo mínimo para publicação da Carta é, também, cinco dias. Em

alÉuns casos, o direito da náo Goncordância com os termos da Carta seria

completamente desprezado, em face de já estar precluido seu direito.
partir de unr exemplo.
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Tecnicamente, a administraçáo náo está errada. ll,las como aceitar que essa \i3
conduta possa estar dotada de boa-fé? Como aceitar que o direito do cidadão está

sendo resÉiuardadoP Como aceitar que o princípio da moralidade está sendo

efetivado? Sáo muitas questões ainda sem uma resposta concreta.

6. colrtctusÃo

Ex positis, diante a morosidade no trâmite administrativo que acomete os

procedirnentos em nosso pais, o Convite surgiu como um meio a transformar todo

esse cenário. Fora impressa celêridade a procêssos náo tão complexos, para que

todos pudessem acabar ganhando com isso.

lllas, como quase tudo em nosso ordenamento iurídico, acham-se "brechas"

para impor o interesse particular acima do coletivo.

Embora s€iam procedimentos de "pequeno" valor, o cidadáo náo pode ser

penalizado na inviabitidade de impugnar algo que lhe pareça inconveniente, Ou, um

interessado náo pode ser desprezado apenas porque seu concorrente náo mostrou

compromisso no certame. fxistêm ainda alguns detalhes a ser analisados pelo

legislador, afinal, é principalmente dele que se espera uma solução.

Sendo assim e a comissáo verifícar todos

disponibilidade financeira, orÇamentária, náo há

pras€nte.

os pressupostos leElais, desdê

28-11-2íJ14





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001-67

CONVITE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N'.005/2014
MODALIDADE: CONVITE N" 002/2014
DATA DE ABERTURÀ: às 15h do dia 29 de Dezembro de20l4.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço global.
LOCAL: Sala de Licitações da Câmara Municipal localizada à Travessa Célia
Pereira Mendes, 01 - Centro - CEP-36.940-000- Santana do Manhuaçu/ MG.

I-PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, através da Comissão Permanente
de Licitações, insÍituída pela porlaria 006 de 08 de setembro de 2014, realizarér
procedimento licitatório na modalidade Convite, tipo menor preço global, nos termos da

Lei n". 8.666/93 e demais legislações correlatas e ainda de acordo com as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos.

II-DO OBJETO

2.1-A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na
realização de Concurso Público para provimento de cargos, conforme especificações
constantes do Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste instnimento
Convocatório.

III-DO CONYITE

r{:à.t
$,
§§

3.I-Constituem anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo purt"t noy-l) ,-#P'- Jé
a) Anexo I- Termo de Relerência; tísy-r/
b) Anexo II- Modelo de Proposta de Preços;

c) Anexo III- Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
afi.7' da Constituição da República Federativa do Brasil;

d) Anexo IV- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;

e) Anexo V- Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

f) Anexo Vl-Modelo de Renúncia de Prazo Recursal/Habilitação;

g)Anexo VII- Modelo de Renúncia de Prazo Recursal/Proposta;

h)Anexo VIII- Minuta do ContÍato.

IV.ÓRGÃO SOLICITANTE

JVex)7.í\9>





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

4.l-Câmara Municipal de Santana do Maúuaçu

V.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.l-Poderão participaÍ da presente licitação todas as empresas convidadas ou, além das
convidadas, as especializadas no ramo do objeto e cadastradas na Câmara Municipal de

Santana do Manhuaçu/MG que manifestar seu interesse com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação dos envelopes.

5.2-Não poclerá participar da presente licitação Empresa:

5.2.1-Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada
inidônea pala licitar ou contratar com a Administração;

5.2.2-Em consórcio;

5.2.3-Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;

5.2.4-Que incidir no disposto no art. 9o da Lei no. 8.6661931'

5.3-A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

VI-APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA.

6.1-Os envelopes de Habilitação e Proposta deverão ser entÍegues à Comissão de
licitação no horiírio previsto no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, on
protocolados na sala de Licitações no horário de expediente da Câmara, durante o prazo
de publicação, em envelopes distiúos, colados e indevassáveis, sob pena de
desqualificação contendo em sua pafie externa, as seguintes informações:

ENVELOPE, 02
À coutssÁo DE LrcrrAÇÁo DA cÂMARA MUNICTrAL DE sANTANA Do
MANHUACU-MG

Zfi?T
É.,-âry "à
l; -u 't

\_:)

ENVELOPE 01
À corrtssÁo DE LICTTAÇÃo DA cÂMARA MUNICTrAL DE
MANHUAÇU-MG
PROCESSO LICITATÓRIO N'. OO5/2014
coNVrTE N". 002/2011
..DOCUMENTAÇÂO DE HABILITAÇÀO''
RAZÃO SOCIAL E END





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTÀDO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-ô7

VII-DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO
HABILITAÇÃO E DAS PITOPOSTAS

DOS ENVELOPES DE

t

7.1-Aberta a sessão que será conduzida pela Comissão de Licitação, esta fará a

confeÍência dos envelopes dos licitantes, quanto a sua inviolabilidade, momento em que

se dará inicio a fase de habilitação com a abertura do (ENVELOPE N'1).

VIII. DOCUMENTAÇÀO DE HABILITAÇAO

8.I-Para fins de habilitação os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos:

8.2 - Habilitação Jurídica:

a) Registro Comercial no caso de empresa individual, acompaúado dos documentos
pessoais dos representantes;

b) Contrato social e sua última alteração, ou contrato consolidado, ou outro instrumento
de registro comercial em vigor, registrado na Junta Comercial. Em se tratando de
socieclades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes paÍa exercerem direitos e assumir
obrigações cm decorrência de tal investidura;

c) CNPJ da empresa.

8.3-Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
emitida pela Caixa Econômica Federal (CRF);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.4- Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo
7o da Constituição Federal (MODELO ANEXO ID.

PROCESSO LICITATORIO N" O()5/2014

coNvITE N'.002/2014
"PROPOSTA COMERCIAL"





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001-67

8.5-Declaração de inexistência de fato impeditivo (MODELO ANEXO IV).

8.6- As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir dos direitos
concedidos pela Lei Complementar 123106 deverão demonstrar o enquadramento
apresentando certidão que comprove tal condicão. emitida pelo ó
data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias. Nos termos do arligo 8o da Instrucão
Normativa 103/07 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. a
comprovação da condição de micro emoresa ou EPP pelo empresário ou sociedade
registrados nas Juntas Comerciais será efetuada mediante Ceftidão simplificada
expedida pela Junta Comercial competente. bem como declaracão referente ao Arliso 3o

daLC 123/2006 (modelo ANEXO V).

8.6. i- A certidão simplificada deverá ser datada dos últimos 60 (sessenta dias).

8.7- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos de
habilitação desde que os respectivos documentos originais sejam apresentados na
reunião de abeftura dos envelopes, para a devida autenticação pela Comissão
Permanente de Licitação.

8.7.1- Será admitida cópia da cópia autenticada pelo cartório competente, desde que
apresentada a cópia autenticada.

8.8- Em conformidade com o afi. 32 parágrafo 1o da Lei 8666193, a documentação de
que lrata os arts. 28 a 31 foi dispensada parcialmente, sendo exigidas as cerlidões acima
especificadas por força de leis que ultrapassam a Lei de Licitações, tais como o art.l95
da CF c/c arÍ.47 da Lei ; arl. 2'daLei9.0l2l95 eLei12.440111.

8.9.DA PROPOSTA COMERCIAL

ú[*"ys'st
8.9.1-A proposta deverá ser redigida em uma via, preferencialmente em papel timbrado
da empresa ou com carimbo do CNPJ, com clareza, sem emendas, rasuras, borrões ou
ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricada, datada e assinada pelo
proponente. (não deverá ser utilizado o papel timbrado da Câmara Municipal).

IX-A proposta deverá apresentar:

a) Preço Global, contendo especificações do objeto;

b) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentação;

c) Preços expressos em moeda corrente do país em numeral, com duas 02 casas
decimais;

d) Declaração que no preço cotado estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou
despesas, tributos, ônus previdenciarios, trabalhistas, seguros e outros encargos
necessários à execugão do objeto;

É,Ti'ox
l1; 
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CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001-67

9.1-Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, que apresentarem preços excessivos (incompatíveis com os preços de
mercado) ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48 da Lei n'. 8.666/93);

9.2 -A proposta deverá ser elaborada observando-se o termo de referência ANEXO I, e
seguir o modelo do ANEXO II.

X.PROCEDIMENTOS DE ABERTURA E JULGAMENTO

10.1-A CPL abrirá, primeiramente, o envelope n". 01 (Documentação), inabilitando o
licitante que não atender as exigências deste Convite.

lO.2-Deconido o pruzo de recurso de habilitação ou inabilitação, sem que haja a
interposição de recurso, ou julgados os apresentados, os envelopes das propostas dos
licitantes inabilitados estarão disponíveis para devolução aos mesmos na Câmara
Municipal de Santana do Manhugu, até 30 (trinta) dias após a abertura dos envelopes de
habilitação, após este prazo os envelopes serão incinerados, pela CPL.

10.3-Em seguida, a CPL processará a abertura dos envelopes contendo as propostas
comerciais dos licitantes habilitados, passando-se ao exame das mesmas.

.í.fiI:,
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\t.
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10.4-A abertr"rra dos envelopes "Docurnentação" se dará
mencionados no preâmbulo deste instrumento e a abeÍura
dará 2 (dois) dias úteis a contar da lavratura da ata de
interposição de recurso.

no mesmo horário e local
do envelope "Proposta" se

habilitação,

1O.5-I{avendo renúncia expressa, aos prazos de recursos,
propostas, das empresas habilitadas, se dará na mesma
envelopes documentação;

a abertura dos envelopes
reunião da "W?S-.í-

-n'Zr:rt 
gt

10.6-No julgamento, a Comissão Permanente de Licitação, levará em consiãeração a

Proposta que determinar "MENOR PREÇO GLOBAL".

10.7-Em caso de empate de duas ou mais propostas a CPL procederá ao softeio, em
conformidade com o AÍ. 45 § 2" da Lei N'. 8.666193, exceto nos casos previstos na Lei
123/06.

10.8-Todos os documentos contidos nos envelopes deverão ser rubricados peios
licitantes presentes e pela CPL.

10.9- Lavrar- se- á Atas circunstanciadas dos julgamentos de habilitação e propostas,
que deverá ser assinada pelos pÍesentes.

XI.DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

11.1- Qualquer cidadão é parte 1egítima para impugnar edital
irreguiaridade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido

de
alé

licitação por
5 (cinco) dias
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úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. sem prejuízo
da faculdade prevista no § lq do aft. 113.

11.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o frzer até o segundo dia útil que antececler a abeftura
dos envelopes com as propostas em convite.

11.3-Das decisões peftinentes a presente licitação caberá recurso no prazo de 02 (dois)
dias Ítteis contados da intirnação do ato ou da lavtatura da ata, para os casos de:

a) Habilitaçào ou inabilitaçâo.

b) Julgamento das propostas

c) Anulação ou revogação.

11.4-Do recurso acima mencionado, uma vez interposto, deverá ser dada ciência aos
demais licitantes. que poderão impugnáJo no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da
publicação.

11.5-O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações. Esta
poderá reconsiderar sua decisão ou encamirúar para autoridade superior.

XII- DO PAGAMENTO

12.1-O pagamento dos serviços prestados será efetuado na seguinte forma:

-50% (cinqüenta por cento) no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
contrato de prestação de serviços.

-50% (cinqüenta por cento) no prazo de até 30 (rinta) dias, conrados do 
"("MoW)de todos os Írabalhos pertinentes ao concurso público, inclusive os recursos

eventualmente interpostos.

12.2- Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal ao setor de
compras, devidamente acomparüada dos documentos fiscais atualizados ou declaração
da coúratada de que os documentos encontram-se vigentes, sem o que não será liberado
o pagamento.

12.3-Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados;

I2.4-Nenhum pagamento será efeluado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajustamento de preços;
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\
a responsabilidade do licitante adjudicado pela

vencedora, sem justa causa, .-_

SJ^".,O)*

14.1.2-Multa de 10%o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se
vencedora não executar os serviços conforme previsto;

14.1.3-Multa de 50% (cinquenta por cento) sobre a parcela do contrato, se a proponente
vencedora der motivo ao atraso na prestação dos serviços;

14.1.4-Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, se a proponente
vencedora não assinar o contrato dentro de 02 (dois) dias após a convocação para tal, ou
desistir do mesmo;

14.2-O valor da mr-rlta aplicada deverá ser descontado dos pagamentos devidos, sendo
automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença
deverá ser paga por meio de guia própria emitida pela Câmara, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.

qualidade,
correção e segurança do objeto licitado;

12.6- Deverão estar incluídas no preço, lodas as despesas necessárias à prestação dos
serviços desta licitação, sem quaisquer ônlls para a Administração;

12.7-E vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade do
contrato de prestação de serviços;

12.8-O pagamento podeÍá ser efetuado através de conta-corrente da empresa vencedora
que deverá informar na nota fiscal o nome do banco, e no, da agência, ou por
representante.

12.9- Se devido for será descontado o valor correspondente ao INSS e ao ISS.

XIII-DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

13.1-O prazo de vigência do Contrato será contado a partir da data de sua assinatura até
31 de outubro de 2015, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei no
8.666193, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragão.

13"2-A prestação dos serviços poderá ser prorrogada mediante termo
dispõe o art. 57, II d,a Lei 8666193.

{Íâ.»

12.5-Subsistirá, na forma da Lei,

XIV.SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

14.1-Na falta de cumprimento por parte da proponente
poderá ser aplicada as seguintes penalidades:

14.1 .1-Advertôncia;

aditivo, conlbrme

â proponente
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14.3-Além das multas estipuladas poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos
incisos III e IV do artigo 87 da Lei n'. 8.666193 e suas alterações posteriores, sem que

desse fato acarrete multa para Administração.

14.4-As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, sem prejuízo das ações penais e civis cabíveis.

XV-DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

15.I-As despesas decorrentes com a presente licitação correrão por conta das seguintes
dotaÇões orçamentárias:

01001.0103101014.0001 - Manutençáo das Atividades da Câmara
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 11

15.2-A dotação orçamentária utilizada pala pagamento neste processo é referente ao ano

de 2014, sendo atribuída nova dotação ao início do ano de 2015, o que não caracteriza
sua alteração podendo ser registrado por sirnples apostila, dispensando a celebração de
aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8o da Lei n'8.666193.

XVI.DAS DISPOSIÇOES GERAIS

16.1- A Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, poderá revogar a pÍesente
licitação, por interesse público ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante
provocação sempre em despacho fundamentado, sem que caiba aos li
indenização ou reclamação.

16.2-O licitante adjudicado obriga-se a assinar o contrato respectivo, no f
de 30 (trinta) dias úteis, a partir da data de homologação.

equivalente, a proponente perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedora da licitação, sendo adjudicada a proponente a seguir classificada, nos termos
da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços e prazos.

16.4-A CPL poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências objetivando
esclarecer, ou complementar inÍbrmação que possa instruir e elucidar questões
pendentes do processo, vedadas a juntada de documentos não apresentados no momento
oportuno.

16.5-Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais, ou qualquer outra que não tenha
sido incluída no preço da proposta, poderá ser atribuída à Câmara Municipal de Santana
do Manhuaçu.

16.6-Somente terão direito de usar a palavra, rubdcar documentos contidos nos

envelopes da Documentação de Habilitação e da Proposta, fazer reclamações, assinar a
ata e interpor ou clesistir de recurso, os representantes com procuração do licitante, com
firma reconhecida.

,áíi.>,.
€.":H 1i

\","

I 16.3-Não atendendo ao chamamento para a assinatura do contrato
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16.7-A Câmara Municipal poderá rescindir o contrato se ocorÍer quaisquer clas hipóteses
previstas no Ar1. 78 da Lei 8.666193 atualizada pela Lei 8.883/94, sem que desse fato
decorra multa para a Administragão.

16.8-Os casos omissos e dúvidas em relação ao Processo LicitatóÍio serão resolvidos
pela CPL.

16.9-É competente o foÍo da Comarca de ManhuaçúMG, para dirimir quaisquer litígios
oriundos da presente licitação.

i6.10-As informações complementares poderão ser obtidas nos dias úteis, no horario de
funcionamento da Câmara Municipal de Santana de Manhuaçu /MG, situada a Travessa
Célia Pereira Mendes, 01 - Centro - CEP-36.940-000- Santana do Maúuaçu/ MG,
setor de licitações.

Santana do Manhuaçu-MG, 08 de dezembro de 2014.

Isiel Furtado Filho
Presidente da Comissão de Licitagão



t



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26 212.688/0001-67

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Contratação de empresa especializada para realizacão de concurso núblico rrara
Drovimento de carqos.

2 - DETALHAMENTO DO OBJETO

2.l-Prestagão de serviços de Planejarnento, Coordenação, Aplicação, Supervisão
Concurso Público para preenchimento de vagas pffa cargos do quadro de pessoal
Câmara Municipal de Santana de Manhuaçu.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 - Planejamento, Coordenação, Aplicaçâo, Supervisão de Concurso Público para
aprovação pela Administração, contendo:

a) realizaçáo de diagnóstico prévio do Concurso Público com levantamento dos dados
técnicos, legislação e normas, além da análise dos pré-requisitos e desc$ção das
atividades dos cargos que estarão sendo submetidos ao processo de seleOáo;)Wh{

Y-lVr
b) disponibilização de endereço eletrônico onde os interessados terão aces§r-aiodas as

etapas do concurso e poderão solicitar inlbrmações, e efetuar as devidas inscrições yla /-
internet; Wc) elaboração do Edital que irá reger todo o Concurso Público (Edital de Ãbr

^\ Anexos) dentro das normas legais vigentes que serão indicadas e validades pela
Prefeitura de acordo com a necessidade individual de cada uma. O Edital deverá ser
disponibilizado gratuitamente pela intemet;

d) as exigências do Tribunal de Contas do Estado, pam apresentação à Câmara
Municipal de Santana do Manhuaçr:/MG, para analise juntamente com a Comissão de
Acompanhamento do Concurso (CEC);

e) definição de critérios para recebimento das inscrições;

Í) especiÍicação de disciplina e peso de provas, bem como média para aprovação;

g) elaboração e definição de conteúdo e bibliograÍias;

h) regulamentação da forma de nomeação, processo de identificação de provas, recursos

e demais dados necessáriosl

de
da

à)ár.^,.
1,.,3L.lis
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i) preparação de manual de candidato, bem como todo o material de apoio para a equipe
responsável pelas inscrições, que poderão ser realizadas via Internet;

j) critérios para aplicação de provas, com definição de horários e locais.

3.2 - Confecção de extrato de edital para publicação, pela Administração, junto à
Imprensa OÍicial.

3.3 - Recebimento de inscrições, disponibilizando:

a) processo de inscrições, incluindo via Internet, através de slÍe próprio, com
hospedagem da ficha de inscrição e com geração de boleto com código de barras para
pagamento da inscrição na rede bancaria;

a.1) os valores refbrente a taxa de inscrição deverá ser depositado em conta bancária da
Câmara Municipal contratante, onde o número e agência será posteriormente informado
a empresa contratada;

b) treinamento aos encarregados do recebimento das inscrições;

c) assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas;

d) análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações;

e) emissão de relatório de candidatos, em ordem alfabética, contendo
número de inscrição e as inscrições indeferidas, mediante fundamentação.

3..1 - Aplicação de provas escritas, compreendendo:

a) elaboração de questões, em conformidade coÍI o nível de escolaridade dos cargos e
empregos, bem como as atribuições dispondo de profissionais especializados;

b) análise técnica das questões, com revisão de português;

c) digitação, edição e impressão das provas e cademos/cartões de respostas, incluindo o
fornecimento do papel às suas expensas. A impressão das provas deverá ser em
ambierÍe altamente sigiloso, em quantidade suficiente, incluindo reservas;

d) manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova;

e) verificação dos locais disponibilizados pelo Município para aplicação clas provas e

definição das datas em conjunto com a Comissão Especial;

f) emissão de relação geral dos candidatos, em ordem alfabética, contendo o local de
realizaçào das provas ;

g) elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, tais como etiquetas
para envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, questões e relatódos;

rÍ8'"*
._A
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h) acondicionamento e transporte os cadernos e grades ao local das provas, com o
devido lacre garantidor de sigilo e segurança;

i) treinamento do pessoal envolvido na aplicação da prova;

j) aplicação efetiva das provas, com a presenga de equipe de coordenação proporcional
ao número de candidatos;

k) elaboração de listas de presença;

1) divulgação do gabarito ohcial, um dia após o término das provas;

m) correção eletrônica dos cartões de respostas;

n) emissão do relatório de notas de todos os candidatos;

o) entrega dos resultados das provas dos candidatos para publicação.

3.5 - Realização de Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior;

3.6 - Realizar provas especiais para candidatos com necessidades especiais;

3.7 - Sinalização dos espaços fisicos destinados à realização das provas,
pelo ContÍatante;

3.8 - Revisão de questões de recursos, compreendendo:

a) promoção da coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas no edital;

b) encaminhamento dos pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise;

c) fundamentação das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de
parecer;

d) atualização, quanclo necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas;

3.9 - Processamento da classificação final dos candidatos, compreendendo:

a) emissão dos relatórios de notas englobando toclas as etapas do concurso pÍrblico;

b) aplicação dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no Edital de
inscrições;

c) elaboração de relatórios de homologação hnal, contemplando todos os aprovados por
ordem de classiÍicação.

,6';ià
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3.10 - Coordenar o ato público de sorleio, se este for o último critério de desempate
determinado no edital de inscrições, em local a ser cedido pelo Contratante;

3.ll - Elaboração de dossiê contemplando todos os elementos administrativos
concernentes ao cerlame

4 - CONCURSO PÚBLICO

rf**
'{(E

4.1 - Discriminação dos Cargos. Vagas. Requisitos. Carga Horária. Vencimento.

AUXILIAR
ADI\4INISTRATIVO

02 executar serviços
burocráticos
complexos nas

áreas
administrativa,
financeira,
orçamentária;
-prestar
assistência
administrativa e

burocrática aos
vereadores;
-auxiliar
profissionais nâ
execução de
servigos de
organização,
cadastro,
arquivos e outras
atividades de
controle
administrativo,
contábil,
orçamentá'io e

financeiro;
-executâr tâlefas
administrativas
diversas como
pesquisa,
levantando e

analisando dados,
pareceres,
jurisprudências;
-elaborar
relatórios;
-assessorar o
processo
legislativo erl
todas as suas

fases:

Ensino
Completo

30 horas 820,00

-e-"*
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-acontpanhar e

orientar
processos
administrativos;
-executar
serviços de
datilogafia,
digitação e

reprografia;
-prestar
atendimento ao
público em geral;
-controlar entrada
e saída de bens

adquiridos pelo
Município;
-observar
cumprir'
normas
higiene
segurança
trabalho;
-zelar

as

de

do

pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas

tarefas;
-executar outras
târefâs correlatas,
quando
determinadas
pelos seus

superiores
AUXILIAR DE

SERVIÇOS
GERAIS

0t -executar
seruiços de
limpeza e

higiene, fazendo
a remogão de
sujeiras, lixo e

entulhos,
removendo-os
pâra locais
previanlente
estabelecidos;
-executar
serviços na
manutenção e

conservação das
repaÍições da

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas 790,00
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I Câmara

lMunicipal;
I - executâr

] serviços de copa

I e cozinha;

I - auxiliar nos

lserviços
I burocráticos de

lp"qr"nu
lcomplexidade
I ao,rro fazer'

]cópias
I reprográficas de

documeutos etcl
- realizar serviços
de recebimento e

distribuição de
correspondências,
e arquivo;
- preparar e seNil
café, água,
lanches quanclo
assim
determinado, aos
vereadores,
visitantes e
servidores do
Poder Legislativo
Municipal;
- obseÍvar e

cumprir as
nor[las de
higiene e
segurança ao ]

trabalho; 
I- zelar pela 
I

racionalidade e

econon.ricidade I

de rnateriais e 
]mão-de-ohr:r I

empregados ,, 
I

execuçâo de suas
tarefas; 

I- executar outras 
I

tarefas correlatas, 
I

quando 
I

deterrninadas 
Ipelos. seLls 
I

suDeftores.
TECNICO EI\4

CONTABILIDADE
0l - atribuiçÕes

pertinentes ao
Profissional de

2o grau completo -
Curso Técnico de
Contabilidade +
resisho no CRC

30 Horas 820,00
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Contabilidade de
nível superior,
dispostas no
Decreto-Lei no.

9.295, de
2710111946, e

Código de Ética
da profissão,
aprovado pela
Resolução 803,
de 20/11/t996.
- Executar
serviços
contábeis
peftinentes à

contabilidade
pública de acoldo
com a legislação
brasileila que

estabelece
nonnas,
exigências e

critérios no
Direito Público
Financeiro;

Responsabilizar-
SE

profissionalmente
e tecnicamerte
pelos seus

serviços
executados
perante a justiça e
os ór'gãos de

controle
(tribunais,
controladorias e

colregedorias);
- obserual e

cumpril as

normas de
higiene e

segurança do
trabalho;
- zelar pela
lacionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas

Y*-
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tarefas;
- executar outras
tarcfas correlatâs,
quando
determinadas
pelos seus

superiores.
CONTROLADOR

GERAL
0t - Desempenhar

atividades e

ações necessárias
ao fiel
cumprimento da
lei municipal
específrca que

dispõe soble o
Orgão de
Controle Interno
no âmbito do
Poder Legislativo
Municipal e

Instruções
Nonnativas do
Tribunal de
Contas do Estado
de Minas Gerais
e outros órgãos
que compõern o
sistema de
controle da
Adrninistração
Pública.
-observar e

cumprir âs

normas de
higiene e

segurança do
trabalho;
-zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas
tarefas;
-executar outras
tarefas colTelatas,
quando
determinadas
pelos seus

supeliores.

3" Grau Completo
ua ár'ea Juridica

30 Horas 840,00

W^-r)^I





CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINA§ GERAIS

CNPJ: 26.212,688/0001-67

*,\s_VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS

a) O valor máximo para contratação, orçaclo pela Administração, é de RS 33.666'67
(trinta e três mil seiscentos e sessentâ e scis reais e sessenta e sete centavos).

b) Os serviços, materiais, pessoal, equipamentos e instalações necessárias para execução
do objeto serão fomecidos:

b.1) Pela Contratada:
- Provas;
- Orientação Técnica para Elaboração e Correção das provas Teóricas;
- Fiscais para o dia da prova;

' b.2) Pelo Contratante:
Salas para realização das provas;

- Equipe de apoio para emergência de saúde, segurança, limpeza e manutenção.

6 -DESPESAS

A Câmara Municipal pagarâ à Contratada o valor da respectiva proposta e não se

responsabilizará por nenhuma outra despesa adicional.

7 - LOCAL DAS PROVAS

Os serviços serão prestados na cidade de Santana do Maúuaçu,MG, sendo que o local

8. PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO

Mediante Ordem de Serviço emitida pela Câmara Municipal.

09. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Necessidade de provimento de cargos efetivos disponíveis na estrutura administrativa
da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu. Portanto, torna-se necessária a abertura
de processo licitatório para a presente contratação de empresa visando atender as
necessidades da Câmara Municipal de Santana do MarúuaçúMG.

10 - DO REGTME DE CONTRATAÇÃO DO CONCURSO

O regime de contmtação é o ESTATUTÁRIO.

11 - COMISSÁO FISCALIZADORA DO CONCURSO E FISCAL DO
CONTRAI'O

de realização das provas objetivas será indicado pela Contratante
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Ao longo de toda a execução do processo do concurso público, a Administração será

represerÍada por Lrma Comissão Especial do Concurso (CEC), designada por intermédio
da Portaria no. 006/2014.

12. PRAZO PARA ORGANIZAÇAO E REALIZAÇÁO DO CONCURSO

O prazo de execução dos serviços, objeto deste edital, é de 10 (dez) meses, contados a
partir da emissão da Ordem de Serviço.
A empresa vencedora deverá elaborar cronograma de execução dos serviços, o qual
deverá ser aprovado pela administração.

13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1- O pagamento será efetuado pela Cârnara Municipal em O2(duas) parcelas, por
meio de empenho contábil mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente a

entrega das etapas do objeto, da seguinte fbrma:

-50% (cinqiienta por cento) no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
contrato de prestação de serviços.

-50% (cinqüenta por cento) Lo prazo de até 30 (trinta) dias, contados do encerramento
de todos os trabalhos pertinentes ao concurso público, inclusive os recursos
eventualmente interposÍos.

13.2 - A Nota Fiscal emitida pela Contratada deverá conter, em local de fácil
visualizaçâo, a indicação do no do Processo Licitatório, a fim de se acelerar o trâmite de
recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13,3 - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
eventualmente aplicadas.

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.l-As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta das
seguintes dotaçôes orçamentarias:

01001.0103í01014.0001 - Manutençáo das Atividades da Câmara
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha í 1

14.2-A dotação orçamentária utilizada para pagamento neste processo é referente ao ano
de 2014, senclo atribuída nova dotação ao inicio do ano de 2015, o que não çaracteriza
sua alteração podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8o da Lei n'8.666/93.

Santana do Maúuaçu, 08 de dezembro de 2014.

Isiel Furtado Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO II

PROPOSTADE PREÇOS

À Câmara Municipal Santana do Manhuaçu A4G
Processo Licitatório n' 05/2014
Convite no 02/2014

A empresa..., inscrita no CNPJ sob no...., por intermédio de seu representante legal, o
Sr. (a) ............. portador da Carteira de Identidade n" ......... e do CPF no

apresenta sua Proposta de Preços para realizaçáo de Concurso Púb1ico para
provimento de cargos da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu-MG, conforme
especificações DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Valor elobal da

PRAZO DE EXECUÇÃO
Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o cronograma apresentado
pela empresa vencedora, elaborado com previsão de 10 (dez) meses de execução e

-)

aprovado pela Administraçào. ,\ â L--=--\
Validade àa proposta: 60(sessenta) dias áL)
Declaro que na proposta estão incluídos os valores de quaisquer gastos otíd(pesas.
tributos, ônus previdenciários, trabalhistas, seguros e outÍos encargos necessárigs à .--
execução do objeto.

Local e data.

Nome e Assinatura do Responsável legal
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ANEXO III

Declaração de Atendimento ao Art. 27,Y da Lei n'.8.666/93 e alterações.

A empresa..., inscrita no CNPJ n". ..., por interrnédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a)..............,portador(a) da Carteira de Identidade tro. ..., e do CPF n'. ..., DECLARA,
para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n'. 8.666, de 2l de juúo de 1993,
acrescido pela Lei n". 9.854, d,e 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto no.

4.358, de 0510912002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz .

Local e data.

Nome e Assinatura do Responsável legal

(Observação: eln caso ahrmativo, assinalar a ressalva acima). /a:us-vt

íil;).
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ANIIXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCU DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa... Inscrita no CNPJ sob n."..., com sede na Rua..., no. ..., na cidade de...,
neste aLo representado por... (nome do representante/sócio/procurador), no uso de suas

atribuições legais, vem DECLARAR, sob as penas da Lei, que INEXISTE
QUALQUER FATO IMPEDITIVO para fins de participação no cartame em pauta,
estando apta a contratar com o Poder Público de qualquer esfera e se compromete a
comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade firma a presente.
Local e data.

Nome e Assinatura do Responsável legal

.,4,.-;il1
Í;',tllt"'"\
Ç -92 a
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO POITTE

A empresa CNPJ ............., com sede na Rua ....................,no........., na
cidade de neste ato representado por................, RG...................,
CPF..............., nacionalidade.... (profissão e endereço), por intermédio de seu
procurador (a) o (a) , RG..................., CPF......................., (nacionalidade,
estado civil, profissão) residente na Rua..........................no..............., na cidade de

DECLARA sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Pofie nos termos do art.3'da LC 123 de 14 de
dezembro 2006, estando apta a t'ruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídos
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3'LC
123 de 14 de dezembro 2006.
Local e data.

Nome e Assinatura do Responsável legal W*
./fgrt{,,sl
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ANEXO VI

RE,NÚNCIA DE PRAZO RECURSAL DA HABILITAÇÁO

A Empresa... Inscrita no CNPJ sob n.o..., com sede na Rua..., no. ..., na cidade de...,
neste ato representado por... (nome do representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, vem RENUNCIAR, ao pÍazo de recurso quanto à habilitação do
presente processo.

Local e data

Razão Social da Empresa e CNPJ
Nome do responsável/procurador

M""
/ry§"rtr"u?
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ANExovrr t'1=

RENII\CIA DE PRAZO RECURSAL DA PROPOSTA

A Empresa... Inscrita no CNPJ sob n.o..., corn sede na Rua..., no. ..., na cidade de...,
neste ato representado por... (nome do representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, vem RENUNCIAR, ao prazo de recurso quanto ao julgamento das
propostâs do presente processo.

Local e data

Razão Social da Empresa e CNPJ
Nome do responsável/procurador
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EXTRATO DO EDITAL

PROCESSO LICTATÓRIO NO 05/2014 _ CARTA CONVITE NO O2l2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à realizaçáo de concurso
público para provimento de cargo e emprego público disponíveis junto a CâmaÍa
Municipal de Santana do Manhuaçu-MG.

DATA DE ABERTURA: 29 deDezembro de 2014 às 15:00h.

Demais informações junto à sede da Câmara Municipal de Santana do
ou pelo telefone (32) 3373-1122.

Santana do Maúuaçu-MG, 08 de Dezembro de 2014

Ivan Rodrigues de Souza - Presidente da Câmara

í''"iN
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ANEXO VIII

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAZARENO E

QUE ENTRE SI
A EMPRESA

CONTRATO N"......

Pelo presente instrumento o Município de Nazareno inscrito no CNPJ sob o n.
18.557.561/0001-51, isento de inscrição Estadual, com sede na Praça. N. Seúora de
Nazaré, s/n, na cidade de Nazareno-MG, a seguir denominado Conkatante, neste ato
representado seu Prefeito Municipal, Sr. CPF n.

a empresa CNPJ no com sede na
Rua (Av), no. _ na cidade
Contratada, neste ato representado pelo Sr.

a seguir denominada

seguir denominada CorÍraÍada, resolvem Íirmar o presente contrato
de prestação de sewiços, como especificado no seu objeto, em conformidade com o
Processo Licitatório n'.02512014, Convite n'.004/2014, sob a regência da Lei Federal no

I-CLÁUSULA PRIMEIRA, Do objero

por

de
portador do CPF

no

1.1-O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na
realização de Concwso Público para provimento dos cargos abaixo especificados:

8.666193 e suas alterações posteliores, cada qual naquilo que couber, e.,rngc[r6G
seguintes clár:sulas e conclições: 

ffi1 f,

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

-executar
serviços
b u rocráti cos
complexos nas
áreas
adrninistrativa,
financeira,
orgamentaria;
-prestar
assistêncía
administrativa e

burocrática aos

vereadores;
-auxiliar
profissionais na
execução de
serviços de
organização,
cadastro,
arquivos e outras
atividades de

Ensino Médio 30 horas

15-;i\
(i]% l
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controle
administrativo,
contábil,
orçamentário e

financeiro;
-executar tarefas
administrativas
diversas como
pesquisa,
levantando e

analisando dados,
pareceres,
jurisprudências;
-elaborar
relatórios;
-assessorÍlf o
processo

legislativo em
todas as suâs

fases;
-acompanhar e

orientar
processos

administrativos;
-executar
seniços de
datilografia,
digitação e

reprografia;
-prestâr
atendirnento ao
público em geral;
-controlar entrada
e saída de bens
adquiridos pelo
Município;
-observar e

cumprir as

nonrâs de
higiene e

segurança do
trabalho;
-zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na

execução de suas

tarefas;
-executar outras
tarefas corelatas.

W
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6.1-As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta das

segu i ntes dotações orçamentárias:

01001.0103101014.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 11

6.2-A doÍaçáo orçamentaria utilizada para pagaÍnento neste processo é referente ao ano

de 2014, sendo atribuída nova dotação ao início do ano de 2015, o que náo caracteÃza
sua alteração podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de

aditamento, consoante faculdade inserta no arl. 65, § 8o da Lei n" 8.666/93.

YU-CLÁUSULA SÉTIMA-Das Sanções

7.1- Na falta de cumprimento por pafte da contratada, sem justa causa, poderão ser

aplicadas as seguintes penalidades:

7.1.3-Multa de 50Yo (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela, se a
vencedora der motivo ao atraso na prestação dos serviços;

7.1.4-Multa de 5%o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, se a pÍoponente

vencedora não assinar o contrato dentro de 02 (dois) dias após a convocação para tal, ou
desistir do mesmo;

7.2-O valor da multa aplicada deverá ser descontado dos pagamentos devidos, sendo

automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença
deverá ser paga por meio de guia própria emitida pela Prefeitura, no prazo máximo de

03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.

7.3-Além das multas estipuladas poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos
incisos III e IV do artigo 87 da Lei n'. 8.666193 e suas alterações posteriores, sem que

desse fato acarrete multa para Administração.

7.4-As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas

cumuiativamente, sem prejuízo das ações penais e civis cabíveis.

vm- cLÁusuLA oITAvA- Da vigência

8.1-O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir de sua assinatura até
31 de outubro de 2015.

8.2 - A prestação dos serviços poderá ser prorrogada mediante termo aditivo, conforme
dispõe o arÍ. 51 ,ll daLei 8666/93.

íffi\
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MAN

da contratada de que os documentos enconham-se vigentes, o que
o pagamento.

3.5-Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados;

3.6-Neúum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorente de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajustamento de preços;

3.7- Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessaÍias à prestação dos
serviços desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração;

3.8-É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade do contrato
de prestação de serviços;

3.9-O pagamento poderá ser efetuado através de conta-corrente da empresa vencedora
que deverá informar na nota fiscal o nome do banco, e no. da agência, ou por
repres entante .

4.0- Se devido for será descontado o valor correspondente ao INSS e ao ISS.

N-CLÁUSULA QUARTA- Das Obrigações das

4.1- Da Contratante:

a- Efetuar o pagamento conforme determinado na c

b- Fiscalizar os serviços quaÍrto a sua execugão, sendo a supervisão dos mesmos e a
gestão do contato de responsabilidade das Secretarias solicitantes.

c- Fornecer no pÍazo máximo de 48h, as informações solicitadas pela organizadora do
concurso público e processo seletivo para elaboração do Edita.l, inclusive a legislação
municipal e estadual alusiva ao assunto;

d- Aprovar o Edital do Concurso Público.

e- Encaminhar o Edital ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG;

Ê Disponibilizar espaços fisicos necessários para a rcalização das provas escritas e
práticas, bem como o local e computadores para as inscrigões presenciais, recebimentos
dos pedidos de isenção e entrega do comprovante definitivo de inscrição;

g- Estabelecer os valores de inscrição e disponibilizar conta para depósito das mesmas.

h- Nomear comissão específ1ca para acompaúamento de todo processo;

anterior;
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i- Efetuar todas as publicações necessarias

4.2-Compete à CONTRATADA:

a- Prestar os seruiços conforme especificado no objeto, termo de referência, proposta e

cronograma aprovado pela administração, responsabilizando-se por seu integral
cumprimento dentro dos prazos previstos;

b- Apresentar cÍonograma de execução dos serviços no pÍazo de 48h, contadas da
assinatura deste contÍato;

c- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas e previdencirários do pessoal
utilizado paÍa prestação dos servigos, bem como diririas e alimentação se necessário.

d- Arcar com a despesa decomente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados/profissionais quando relacionados a realização do
Serr,/rçO;

e -Submeter o Edital do concurso público à Comissão para
publicagão;

aprovação,

f- Executar todas as tarefas perlinentes à inscrição dos candidatos;

r-'"ir,
",J '. \
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*

-fiAfg1n B-,
g- Elaborar e aplicar as provas escritas, em conformidade com a escolaridade exigida
para os respectivos cargos;

h- Distribuir os candidatos de acordo com o cargo, nas salas disponibilizadas para
realizaçáo do concurso;

i- Etiquetar e sinalizar os locais de prova;

j- Fiscalizar o candidato durante a reúizaçáo das provas, contendo em cada sala pelo
menos dois fiscais;

l- Apurar os resultados de todos os cargos do concurso público;

m- Fornecer a Contratante, após a conclusão dos trabalhos protocolo de entrega dos
relatórios no órgão responsável.

n- Auxiliar na análise e decisão de todos os recuÍsos interpostos.

V- CLÁUSULA QUINTA- Da Alteração Contratual

5.l-Este conhato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei Federal 8.666193 e
alterações posteriores, mediante a celebração de termos âditivos.

VI-CLÁUSULA SEXTA- Da Dotação orçamentária
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quando
determinadas
pelos seus
superiores

AUXILIAR DE
SERVIÇOS

GERAIS

01 -executar
serviços de
lirnpeza e

higiene, fazendo
a remogão de
sujeiras, lixo e

entulhos,
removendo-os
paÍa locais
previamente
estabelecidos;
-executar
serviços na
manutenção e

conservação das
repartições da
Câmara
Municipal;
- executar
serviços de copa
e cozinha;
- auxiliar nos
serviços
burocráticos de
pequena
complexidade
como fazer
cópias
reprográficas de
documentos etc;
- realizar serviços
de recebimento e

distribuigão de
con'espondências,
e arquivo;
- preparar e servir
café, água,
lanches quando
assim
determinado, aos

vereadores,
visitaltes e

servidores do
Poder Legislativo
Municipal;
- observar e

cumplir as

cle

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas 790,00
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higiene e

seguranga do
trabalho;
- zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas
tarefas;
- executar outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas
pelos seus

superiores.
TE CNICO E[/

CONTABILIDADE
0l - atribuições

pertinentes ao
Profissional de
Contabilidade de
nível superior,
dispostas no
Decreto-Lei no.

9.29s, de
27/01fi946, e

Código de Ética
da profissão,
aprovado pela
Resolução 803,
de 20/11/1996.

- Executar
serviços
contábeis
pertinentes à
contabilidade
pública de acordo
corn a legislação
brasileira que
estabelece
normas,
exigências e

critérios no
Direito Público
Financeiro;

Responsabilizar-
se
profissionalmente
e tecnicâmente
pelos seus
serviÇos

20 grau completo -
Culso TéÇnico de
Contabilidade +
registro no CRC

30 Horas

(

820,00

w*



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688i0001-67

executados
perante ajustiça e

os órgãos de
coúrole
(tribunais,
controladorias e

corregedorias);
- obseryar e

cumprir as

normas de
higiene e

segurança do
trabalho;
- zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas

taÍefas;
' executaÍ outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas
pelos seus

superiores.
CONTROLADOR

GERAL
OI - Desempenhar

atividades e

ações necessárias
ao fiel
cumprimento da
lei municipal
específlrca que

dispõe sobre o
Orgão de
Controle lnterno
no âmbito do
Poder Legislativo
Municipal e

Instrugões
Nomativas do
Tribunal de

Contas do Estado
de Minas Gerais
e outros órgãos
que compõem o
sistema de
controle da
Administração
Pública.
-ohservar e

3' Grau Completo
na área Jurídica

30 Horas

4
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CAMARA MUN]CIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

cumprlr as

norÍnas de
higiene e

segurança do
trabalho;
-zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas

tarefas;
-executâr outras
tarefas correlatas,
quando
deterrninadas
pelos seus
superiores.

I-CLÁSULA SEGUNDA-Da§ condições cerâis

São condições de execução do presente contrato:

2.1-O presente contÍato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela
Contratada, ficando o mesmo passível de penalidades e sanções, inclusive rescisão;

2.2- A execução do contÍato regeÍ-se-á pelas nomas consubstanciadas nos arts. 55,
inciso XIII e 66 a76, exceto o 72, da Lei 8666/93.

m-CLÁUSULA TERCEIRA- Do Pagamento

3.1-A Contratante pagaÍâ à Contratada o valor irreajustável de R$

3.2-O pagamento dos serviços pÍestados será efetuado na segúnte forma:

-50% (cinqüenta por cento) no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinaÍura do
contrato cle prestação de serviços.

-50% (cinqüenta por cento) no pruo de até 30 (trinta) dias, contados do encerramento
de todos os trabalhos pertinentes ao concuÍso púb1ico, inclusive os recursos
eventualmente interpostos.

3.3- Os valores arrecadados com a inscrição dos candidatos serão depositados em conta
bancrária especifica a ser indicada pela Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu-MG

3.4- Os pagamentos serão Íealizados mediante apÍesentação da Nota Fiscal ao setor de

compras, devidamente acompanhada dos documentos fiscais atualizados ou deciaração

/fr,
Iti,*o
\a .&
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RECIBO

PROCESSO UCTTATóR|O OO2/201 4

MODALIDADE CONVITE OO5 /2O1 4

OBJEIO: Controtoçõo de empreso especiolizodo no reolizoçôo de
Concurso Público poro provimento de corgos, conforme especificoÇões
constonles do Termo de Referêncio - Anexo l, porte integronte deste
instrumento Convocoiório.

CONVIDADO: PACTUM _ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Logrodouro: Ruo Vicente Solozor, 245

Boino: Centro

Cidode: SÕo JoÕo do Monhuoçu Estodo: MG

CEP: 36.918-000

Decloro que nesto doto recebi o instrumento convocoiório ocimo
identificodo, o quol li e conferi.

Sõo Joôo do Monhuoçu,23 de Dezembro de 2014.

t"., ... i ,ç.
MARCOS TU,IZ gAR?OtI JUNIOR

sóclo ADAAINISIRADoR

CNPJ 21 .598.629/000í -55
Rua Vlcênte Salazar, É 245

Bairro Cenlro
são João do Manhuaçu - Mlnas Gerâis

Cop 36.9í8{00



3" ALTERAÇÃo coNrnaruar
ECAP _ tr]VIPRES,A DE CONSULTOITIA EM ADMINISTRAÇAO

PUBLICA S/C LTDA-EPP
PÁcrNA l

ELOY DO VALE NETO, brasileiro. casado sob regime de comunhão parcial de
bens, contador CRC-MG 058108/0-0, residente e dolLriciliado na Rua ]r4anoel
Lobato, no 1?5, Bairro Centro, em Leopoldina-MG, CÊP.:36.700-000, nascido em
1l/0411962, natural de Leopoldina-MG, frlho de Eloy Rodrigues Neto e Mawa do
Vale Neto, portador do CPF n' 409.949.616-34 e Carteira Profissional n" 58.108,
expedida pelo CRCÀ4G, en 02lA4ll,993 e ÍIUMI}EIITO DO VAI-E NETO,
brasileiro, casado sob regime de conrunháo parcial de bens, cúntador CRC-MO
69.378, residente e domiciliado na Rua Prof. José Lintz, n" 320, Ilairro Mina de
Ouro, em Leopoldina-MG, CEP.: 36.700-000, nascido em ?1/12/1966, natural de

Leopoldina-MG, filho de Eloy Rodrigues Neto e Maura do Vale Neto, portador do
CPF no 602.904.806-63 e Carteira de Identidade n" M-3.907.115, expedida pelo
[SSP/SP, em 05i05/1994; únicos sócios componentes da sociedacle si:nples
limitada, que gira nesta ptaga sob a denornirução social de ECAP - EMPRESA DE
CONSULTORIA EM ÁDMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/A LTDA-EPP, COM

sede na Rua Manoel Lobato, no 175-4, Centro, em Leopoldina-lv1G, CEP.: 36.700-
000 inscrita no CNPJ sob o no 02.926.829i 0001-45, com seus alos constitutivos
devidarnente arquivados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídícas da

i",liiJ,:"â3:mk'*':l'gil*r'lÍ,ui**t*,l,ffi iff r,1
ITEM I - pA MUDANCÁ pE ENpERECo \ --..-o,'t*'-

A sociedade transfere, neste ato, o endereço a" ,ul#-u n ,I-nt-o"t
Lobato, no 175-A, Cenho, em Leopoldina-MG, CEP.: 36.700-000, para a
Rua Prof. José Lintz, n" 173, Baiuo Mina de Or.uo, ent LeopgLdina'MG,

ITEN{ II -
0 objetivo da socieclade constitui na prestação de serviços de contabilidade,
consultoria, assessoria, planejamento, manutenção e locação de
equipamentos e softwares, recursos lrumanos, pesquisas, planos de cârgos e
vencimentos, regime juridico único, concursos públicos, cálculq atuarial,
licitações, coúratos, tributação, dofesa de plocessos jrmto ao :f iibunal de
Contas, locação de mão de obra, montagem de pr:ojetos pua liberação de
recursos nas áreas Federal, Estadr.ral, dernais atividades correlatas.

ITEM III -E§ABITAL§9SI4L
O capital social, a partir da presede alteraçâLo, fica elevado para RS

50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido enr 50.000 (cinquenta mil) quotas
no valor nominal de R$ 1,00 (rm real) cada unl.a. Contdbuindo para a
elevação do capital R$ 48.600,00 (quarenta ç oito mil e seiscontos reais) ern

moedas correntes no paÍs, na vigência desta. Face ao aumento do capital,
fi ca assinr distribuído:

^ ['t
I,YVL,.'I \ :,

A(
V

3' Àlt. Cont. - ECAP - Empress de Cou§ultoria em Adorili§traçro Pública S/C Ltda. - EPP
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CEP.: 36.700-000.



ITCAP* EMPRESA D[, CONS
PiIBLICA

I{UN{BBRTO DO V,4I-E NE'I-O
[ 00 qnotas ro valor

TOTALIZANDO
50.000 cluotas no valor

ITE}I I II _ I)A VIG ÊNCIA

RS 100.00

R$ 50.000,00

Em virtr.rde do exposto os sóoios resolvem dar ao contrato social, em sua
integra, nôva ledação, consolidadas e remurreradas suâs cláusulas e

Çondições que entram em vigor a partir de 01/12/2011.
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NOVA REDAÇÃO

CLÁU§ULA I - DA DENOMINACÂO SOCL\L

CLÀUS{,ILÂ II .

O objetivo da sociedade constitui ra prestaçáo de serviços de contabilidade,
consultoria, assessoria, planejarrerlto, marutonção e looação cle

equipaüentos e softwares, recursos humanos, pesqu.isas, planos de cargos e

vencimentos, regime jurídico único, concursos pÍLblicos, cálculo atuarial,
licitações, coilfuatos, tributação, defesa de processos junto ao Tribunal de

Contas, locação de mão de obra, monÍagem de projetos pala liberação de
tecursos nas afeas Federal, Estaduâ1, denTais alividades col1elatÍrs.

CLÁUSULÀ.III - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social e de RS 50.000,00 (cinqiienta mil reais). divididos em

A sociedade continuará girando sob a denonrinação social dc ECAP -
EMPRtrSA DE COSTII,TORIA ti;M ADMINISTRAÇÃO TIÚTTITCA
S/C LTDA-EPP, com secle na Rua Prof. José Lintz, n" l7i. Bailro Mina
de Ouro, enr Leopoldina-NlG, CEP.: 36.700-000. Os sócios elegem o lroro
da Comarca de Leopoldina-MC, com renúncia expressa a qualquer outro que

teúa ou venhir adquirir, por nais especial que seia, para dirinrir qualquer
dúvida oriunda do presellte contrato. A sociedade não tem filiais, porém a
critério dos sócios e observadas as prescrições legais, poderão abrir ou

..". suprimir agências. filiais ou representimles em qualquer parte do Íetillio
*" nacional e uo exterior- 

^ \ N ,Á---> \l-^e,-"r

50.000 (cinqiienra mil) quotas no valor nomi;ral cle 1.00(umreal)calla \n)a. //1
totalmente integralizadas. em moecla coLrente no pais, assirn distribLrido, 

^1.,,) af 
'
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f,' Àlt. Cont. - ECAP - Enrpres, de Corrsultoriâ enr Adlninistrrsio Públic S/C Ltdâ. - liPP
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3' AL'rERAÇÀO corurRaruRr
[,cAp - EMrRESA Dtr coNsuLToRIA EM ADMINISTnaçÃo

púsl-rc.A, s/c LTDA-EPp

49.900 qr"rotas no valor

HUMI}EIiTO DO VA[,E NBTO
100 quotas uo valor'

TOTALIZANDO
-5 0.000 quotas rro valor

ct-,it st'l,r tv - u,\ rorttNtsrtrqc.io

cr,Áusur,a v -

A sociedade será administrada peLo sócio quotista, trLOY .DO VALE
NE'I'O, que na qualidade de sócio administrador, tàrá uso da razão social
em negócios de exclusivo ilrteresse da socieclade, ficando proibido de
usá-la em abonos, ayais e endossos cle favoles. Para mo\.imentar contas
bancárias e represefltal a sociedlde de morio gcraI agir'á iso]adamente.

Illi r19.900,00

RS 100,00

R$ 50.000.00

O sócio atiminislrâ.lol terar clireito a uma retiratla mensal. â titulo dc Pró-
l-aLrore. a clual será ajustacla por acorcio entle os quolistas, guarda4o,s 9l--11-ffi
limites estabelecidos pela Legislação tlo Inrposto ae nenaai"il,ii 
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ia na conrpla das
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l;r=: :ti ", r,1 A responsabilidade clos sócios, na forma iia legislação eni vigor é

i', ';'-:1r:1, linritadl ao valor torul do c.rllitrrl socirl. A s.-r.i-'clarle inicia suas

,r',-' i. i:l "titidadcs 
crn 0l/08/lqo8É tenclo sirír dtrraçào por terrrPo irrJeierirtinado.

,Í i;" ,:i CLI\USULA VI|I - DO I,XERCIüO SOCIÀL. BÂLÀNCOS. IiESULI.ADOS

Ao término do exercicio social se clará sempre enr i 1 de dezernbro tle
cada ar-ro, quando será procedicio o balanço anual. sendo que os
lucrôs ou prejuízos vcrificados, serào distribuiclos ou atribuídos aos
sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLÁUSULA Ix. Do FAL}ICIM.ENT0 Dtr SÓCIOS

Oconendo o falccirncnto de qualquer ur dos sócios, não dissolverá a
sociedade, que continuará com os herdeiros e ou sucessores do sócio
falecido. Se os herdeiros ou sucessor:es c1o sócio falecido, não quiserenr

3' Alí. Cont. - ICAP - Enrpres{ de Coüsultorir ent Adnrini§tr.rção l'úblicr S/C Llda. - EPP

PÁcINÁ i



ECAP _ EI\{PRESA DE CONSULTORIA EN,I
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30 A11. Cort. - ECAP- Erlpresâ dc Consultorir eür Ádrrrinislrâçio Públicu S/C Ltd:I, - llPP

do Art. 1.01 1 do Código Civil eln vinude cle condenação criminal.
E assim, por se acharem justos e coutralados, assinlrn o plesente instrutllento enr 03 (I'rês)
vias de igual teor e t'orma.

Leopoldina,29 de novembro de201 l.
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Comprovante de lnscrição e de Situação CadastraÍ

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúrúERo DE rNscRlÇÃo
02.926.829/000,1-45
MATRIZ

LOGRA)OURO

R PROFESSOR JOSE LINTZ

CEP

36.700-000

COMPROVANT-E DE INSCRIçÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

DATADEABERTL]RA

01/08/'1998

NOIúE EÀ,IPRESARIA!

ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA. - EPP

TITULo Do ESTABELECTMENTo (Not\4E oE FANTASTA)

ECAP LÍDA.

cóDtGo E DEScRtÇÃo oaATtvlDADE EcoNôt,1tcApRtNctpAL
69.20-6-02 - Atividades de consulloria e auditoria contábil e tributária

cóDtGo E oEscqtÇÀo oAsaTI\,TDADES EcoNótvtcAS sEcuNDÁRrAs
Náo inÍormada

cóDrGo E oEscRtçÁo DA NATURÉzaJURiDlca
22+O - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

BAIRRO/DISTRITO

MINA DE OURO MG

SITUAÇÃO CADASÍRAl

]VOÍIVO OE SITUAÇÃO CADA§ÍRAI

stTUAÇÁo ESPEctAL

DATA DA SITUAÇÁO CAOASTRA
03t11t2005

DATA DASITUAÇÃO

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" 1.470, de 30 de maio de 20í4.

Emitido no dia 08/1212014 às í6:15:37 (data e hora de Brasília).
Jrygé<'§'?

Página:111

O Copyright Receita Federal do Brasil - 0811212014

NúMERo cotvPLEMENfo
173

À,ruNrcíPro

LEOPOLDINA
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãol o2926a29looor-4s
Razão Social: EcAp EMPRESA CoNSULToRIA EM ADM puBLrcA s c LTDA

Nome Fantasia:EcAP LTDA.

EndereçO: RUA MANoEL LOBATO 175 A / CENTRo,/ LEoPOLDINA / MG /
3 6700-000

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

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

Validade: 24/Lt/2O14 a 23/ 12/2074

Certificação Número: 2O74L1240635L501569201

Informação obtida em 02/72/2014, às 10:33:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lã está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa,gov. br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA. - ME
CNPJ: 02.926.829/000145

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrâr ê inscrêvêr quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiíicado que não constam
pêndências 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situaçáo do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇôes sociais previstas nas

alíneas'a' a'd'do parágrafo único do art. 1í da Lei Ê 8.212, de 24 de julho de'1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereÇos <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgín.fazenda.gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nq 1.751 , de 0211O12014.

Emitida às 15:10:53 do dia 1211112014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1110512015.

Código de controle da certidáo: 798 C.4418.0940.544C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

et
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR.,JA,BÀLHISTÀS

Nome: ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA EM ÀDMINISTRÀCAO
LTDA. _ ME (MATRIZ E PIL]AIS)
CNPJ: 02 .926 .829 / AA01-45
Certidão no: 52-14427I / 2AL4
Expedição: L8/07 /20!4, às 11:54:59
Validade: 13/0L/20L5 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição.

PUBLICA S/C

conEados da dat.a

certifica-se que ECÀP EMPRESÀ DE CONSUT,TORTÀ EM ÀDMTNTSTRÀCÀO PUBTJTCÀ

s/c r,TDÀ. - ME (MÀTRrZ E Frr,rÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o nq
02.926.a29 loooL- s, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Cert.idão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lej. na L2.440, de 7 de julho de 2ALt, e
na Resol-ução Administrativa n! I470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 dê agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certj-dão são de re spons abi I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) días
ant.eriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certídão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br)
Certidão emitida grat.uitamente.

,l@"*,rÀrFoR![ÀçÃo IMPORTÀrVrE
Do Banco Nacíonaf de DevedoYes Trabalhistas const.am os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em feii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabafho ou Comissão de Conciliação Prévia.

)

v

Dúvidas e sugest.ôes: cndLGtst. jus.br



de Consultoriê em

DECLAMçÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURíD|CA

ECAP EMPRESA CONSULTORIA PÚBUCA 5/C LTDA, PCSSOA

jurídica de direito privada, com sede na Rua Professor José Lintz, n" 173, Bairro Centro, na

cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro NacÍonal de Pessoa

Jurídica sob o no 02.926.82910001-45, representada neste ato pelo Senhor ELOY DO VALE

NETO, brasileiro, contador, inscrito no CRC/MC sob o no 58.108, DECLARA, sob as penas

da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXlll, DO ART.7'da Constituição da

República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Leopoldina, z6 de Dezembro de zor4.

-------)Y

ECAP EMP

,*^1
V

eir,l nontntsrRnçÃo púerrcn sic Lron
err nrro-- sÓcto ADMtNtSTRADoR

4og.949.Ota-34 - ldentidade MC - 1.7j1.226 55P/MC

lnscrite no CNPJ sob o 
^' 

02.926.82910001-45
Rua Professor José Lintz, no 173, Mina de Ouro

Leopoldina - Minas Gerais - Cep 36700-000
Telefax: 0xx32 344í 90ô1

\À,1,+w. eca pco nsu ltoria. com. br
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de Consultoria em Adminisracáo Pública

DECLARAçAO DE tNEX|STENCIA DE FATO tMPED|TIVO

ECAP EMPRESA CONSULTORIA PÚBLICA S/C LTDA, pessoa

jurídica de direito privada, com sede na Rua Professor José Lintz, n" r73, Bairro Centro, na

cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica sob o no 02.926.829looor-45, representada neste ato pelo Senhor ELOY DO VALE

NETO, brasileiro, contador, inscrito no CRC/MG sob o no 58.108, DECLARA, sob as penas

da lei, a inexistência de fatos impeditivos que obstaculizem a habílitação na Carta Convite

n" oo2lzo14, PRC n' oo5/2014.

Leopoldina,26 de Dezembro de zor4.

/WUr**

n
ECAP
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(,

EM ADMINISTRAçÁO PÚBLICA S/C LTDA
vnrr NEro - sÓcro ADMTNtsTRADoR

4o9.949.6i6-3+ -ldentidade Mc - 1.7j1.226 SSP/MG

lnscrita no CNPJ sob o no 02.92ô.829/0001-45
Rua Professor Jose Lintz, no 1 73, Mina de Ouro

Leopoldina - Minas Gerais - Cep 36700-000
Telefax: 0xx32 3441 9061

www.ecapconsultoria.com.br

W



Empresa de Consultoria em Administração Pública SiC Ltda.
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ENVELOPE 01
DOCUMENTOS

ECAP - EMPRESA DE CONSULTORIA EM ADM. PUBLICA . LTDA
CoNVITE N" OO2l2074

PROCESSO LTCTTATORTO N' 005/20 14

a cÂuaRe MUNICIeAL DE SANTANA Do MANHUAÇu-Mc

a

Rua Professor José Lintz, n" 173 - Mi
Leopoldina - Minas Gerais - CEÍ

Telefax: (32

www.ecapconsull
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MARCELO DO VALE NETO, bÍasileiro, divorciado, nascido aos 21103/1969, administrador, CPF n.o
7O9 "573.7 76-gL, Idêntidade n.o MG5289569, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua
Proí. José Lintz, 183 Apto. 102, Balrro Mina,de Ouro, município de Leopoldina, Minas Gerais, CEP:
36.700-000, ê MARCOS LUIZ BARTOLI IÚNIOR. brasileiro, solteiro, nascido aos 26/04Í1992,
bacharel em administração, CPF n.o 109.837.856-35, Identidade n.o MG17768807, expedida pela
SSP/MG. CNH 04986265880, expedida pela DETRAN - N4G resldente e domiciliado na Rua Ribeiro
lunqueira 711, Centro. município d€ Leopoldina. Mínas Gêrais, CEP: 36.700-000, resolvem, assim,
constituir uma sociedade limitada mediante as sequintes cláusulas:

1ã) A sociedade girará sob a denominação social de PACTUM - ASSESSoRIA E CONSULTORIA LTDA,
com nome fantasiâ PACTUM, e terá sede e domiclllo na Rua Vicente Salazar,245, Centro, município
de São loão do Mânhuaçu, Minas cerais, CEP:36.918-000.

2à) O capital social será de R$50.000,00 (cinquenta mll reais). dividido em 50,000 (cinquenta mil)
quotas de valor nominal RS1.00 (um real), cada uma, lntegralizadas neste êto em moeda corrente
do País, assim subscritas:

MARCELO DO VALE NETO................ .. 25.O00 quotas......... ....... R$25.000,00
tvtARcos LUIZ BARTOLI ]ÚNIOR............ 2s.000 ouotas......... ....... Rs25.000.00
TOTAL .............. 50.000 quotas.... R$50.000,00

3a) O objeto social será o seguintê: prestaçãô de serviços de consultoria, assessoria para
planejômento, mãnutenção em equipamentos e programas de jnformática, lecursos humanos,
pesqulsas, planos de cargos e vencimentos, regime Jurídico único, concursos pÚblicos, cálculo
atuarial, licitações, contrâtos, tributação, elaboração de projetos para liberação de recursos nas
áreas Federal, Estadual e demais atjvldades correlãtas.

4à) A sociedade iniciará suas atividades em La/LZ|2OL4 e seu prazo de duração é indeterminado. n+--)--
5a) As quotâs são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros u" ffi
consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o dlreito !'
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a L-..-
alteração contratuâl pertinente. q]\./q-
6a) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos ,".poíd".
solidarlamente pela integralização do capitaÍ social (art.1052 CC|2OO2). Jw<,fgt tl
7a) A administração da sociedade caberá ao sócio I4ARCOS LUIZ BARTOU JUNIOR, com os poderes
e atrlbuições de administrador, que assinará pela empresa, podendo fazêr uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em

'- favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

8à) O sócio administrador terá direito a uma retirada pró-labore mensalmente dentro dos limites
pêrmitidos por lêi, mas somente o fará caso queirâ e de acordo com as disponibilidades de Caixa.

9a) Ao término de cada exercicio soclal, em 31 de dezembro. o admlnistrador prestará contas
justificadas de sua administração, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.

loay Falecendo ou intêrditado quãlquêr sócio, â sociedade continuará suas atividades .orn o= 1'1,/,
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio !l'/
remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patdmonlal UV
da socledade. à data da resoluçâo, verificada em balanço especialmente levantado,

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

11a) A sociedade poderá a qualquer tempô, abrir ou fechar filial ou outra dependência
alteração contratual assinada por todos os sócios.
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COITTRATO SOCIAL DE COIIST

"PACTUM - ASSESSORIA e CONSULTORIA LTDA"

124) O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou êm virtude de condenação criminâl, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevarlcação, peita ou subomo, concussão, peculato. ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrêncla, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

13ê) A qualquer tempo, medlante dêcisão conjunta dos sócios. poderá estê lnstrumento sêr
alterado em todos os seus dispositivos ou parte destes, respeitando-se as formalidades legals
prêvistas na lei.

14à) Fica eleito o foro da Comarca de Manhuaçu, Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigâções resultantes deste contrato.

E por estarem assim, em cômum acordo, em
lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato,
forma.

tudo quânto neste documento particular foi
âssinando-o em 03 (três) vias de igual teor e

São]oao do l'lanhuaçu - MG, 18 de dezenrbro de 2014.

B0z ê6a84

/y'-/c
MARCELO DO VALE NETO .i

.,1:l
MARCOS LUIZ BARTOLI JUNIOR
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Cornprolante de lnscriçáo e de Situaçáo Cadastral - lmpÍessáo

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confra os dados de ldentifcação da Pessoa Juridica e, sê hou\,er qualquer di\,ergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NúMERo DE rNScRrÇÀo

21.598.629/0001.55
MATRIZ

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JU RíDICA

coMpRovANrE r#§isil:l" E DE srruAÇÃo iâliiiâ?.;-*

PACTUM . ASSESSORIA ECONSULTORIA LTDA - EPP

TiTULo Do EsrpaELEc[vENTo (NoME DE FANTASTA)

PACTUM

cóDrGo É oEscRtÇÃo oaalvlDADE EcoNÔÍútcAPRtNctPAL

62.09-í-00 - Suporte técnico, manutênção g outros serviços em tecnologia da informação

cóDtco E DEscRtÇÂo oAs AT|VIDADES EcoNôt/rcas sEcuNDÁRBS

82,1í-3.00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
74.90-í.99 - Outras atividades proÍissionai3, cientlficas e técnicas não espêcificadas anteriormentê

CÓDIGo E DEScRIÇÃO oANATUREzA JURÍDICA

224.0 . SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO

R VICENTE SALAZAR

36.918-000

SITUAÇÁO CADASÍRAI
ATIVA

iI oTIVo DE SITUAÇÃo CADASTRAL

srruaÇÃo ESPEctAT

Núr,,lERo coMPLErr,4ENTo

245

MUNTCíPtO

SAO JOAO DO MANHUACU MG

DATA oA struAÇÁo cADASTRAt
,tgt12t2014

oÁTA DA stÍUAÇÁo ESPECIAL

Apro\êdo pela lnstrução Normati\ê RFB

Emitido no dia 2311212014 às 09:56:54

no 1.470, de 30 de maio de 2014.

(data e hora de Brasília). Página: 1/1
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o Copyright Receita Federal do Brasil - 2311212014

htipi/ ÀlÀwreceitâ.fazenda.gov.br/prepararlÍnpressao/lnpriÍrEPagina.asp

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
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CÀIX,A FC(-IN.lMII::A FFrlFRAI

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 21598629/0001-55
RAZãO SociaI: PACTUI-I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

Nomê Fantasia:PAcTU['1
Endereço: RUA VICENTE SATAZAR 245 / CENTRO / SAO JOAO DO

MANHUACU / MG / 36918-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Arl,7, da Lei 8.035, de 11 de nraio de 1990, ceftifica que, nesta
data, a empresa acirna identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

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

Validâdêr 24/ t2/ 2074 a 22/ 01/ 201,5

Ce ft ificação Núme ro : 20L4r22409552126947 643

Infornação obtida em 29/ 1,212oL4, às 08:56:27.

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

{ufgrpÍâ,

https:/ 
^êbp.câi)€.govbr/Enpresa/CríCríFgeCFslmprinirPapel.asp?/ARPessoa[,4atriz=22326174&VARPessoa=22326174&VARUÊlvlG&VARlnsct=z1 
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MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Ptocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: PACTUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
CNPJ: 21.598.629i0001-55

Ressahãdo o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de responsabilidade do

sujeito passi\o acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\ês a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) ê a inscriçóes em Díüda Ati\ã da Uniáo junto à P rocuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

Esta certidão, Élida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situaçáo do sujeito
passi\D no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\,€ as contribuiçóes sociais preüstas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à \€rificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços < http://www. receita.fazenda. gov br> ou < http://www. pgfn, fazenda. gov br>,

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nq 1.751, de 0211012014.

Emitida às 10:29:34 do dia 2311212014 <hora e data de BrasÍlia>.

Válida até 21106/2015.

Código de controle da certidão: 6102.C6C9.ADCg.7787
Qualquer rasura ou emenda in\ralidará este documento.
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JUSTfÇir DO |ii-,lBriLEO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,A3ÀLHTSTÀS

CNP.I: 2L.598 .629 / 0001-55
Certidão ne 13455346 / 20L4
Expedição: 24/L2/20L4, às 10:50:35
Validade: 2t/06/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

CerLifica-se que o CNPJ sob o ne 21.598.629100OL-55, NÃo coNSTÀ do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas -

Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei ne 12.440, de 7 de julho de 20!L, e

na ResoluÇão Administrativa ne 1,47A/2011" do Tribunal Superíor do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNP,f consultado não figura na ú1tima versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB ênviada ao Tribunal
Superior do Trabal-Lro - TST. Para saber a situaÇão desse CPF/CNP,-T,
consulte o sítio da RFB (h ,r^^/. receita. f azenda . grov . br ) .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a êmpresa em relação
a todos os sêus estabelecimentos , aqências ou filiais.
A aceit.ação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut.enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htLp: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

J/U§'s>INFORMÀçÃO IMPORTÀIiITE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhist.as constam os dados
necessários à ident.ificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat.ória transitada em julgado ou em

acordos judiciais traballristas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhj-mentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Í
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IMPEDITIVO

PACIUM- ASSES§OR,Á E CONSUIIOR,Á IIDÁ-EPP, pessoo jurídico de
direlto privodo, com sede no Ruo Vicente Solozor, no 245, Boirro Centro,
no cidode de Sõo Joõo do Monhuoçu, Esiodo de Minos Gerois,
inscrito no Codostro Nocionol de Pessoo Jurídico sob o no

21 .598.629/0001-55, represenlodo neste olo pelo Sócio Administrodor
MÁRCOS [UrZ BÁRIOL, JUN,OR, broslleiro, bochorel em Administroçõo de
Empresos, poriodor do Cédulo de identidode n" MG177 .688.07,
expedido pelo Secretorio de Seguronço Público do Estodo de Minos
Gerois, CPF n" '109.837.85ó-35, com endereço funcionol no Ruo Vicente
Solozor, no 245, Boirro Cenlro, no cidode de Sõo Joõo do
Monhuoçu, Estodo de Minos Gerois, DECLARA, sob os penos do lei, o
inexistêncio de foios impedítivos que obstoculizem o hobilitoçôo no
Corto Convite n." 00212014, PRC n." 05/201 4,

Sôo Joôo do Monhuoçv, 29 de Dezembro de 2.a14.

'1",. '.MARCOS tUIZ BARTOLI JUNIOR

{,

SóCIo ADMINISTRADoR

cNPJ 21.598.629/000í-55
Rua Viçente Salazar, no 245

BaiÍro Cêntro
Sâo João do Manhuaçu - Minas GêÍais

Cep 36.918-000
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PACIUM- ÁSSESSOR,A E CONSUIIOR,A LIDÁ-EPP, pessoo jurídico de
direito privodo, com sede no Ruo Vicente Solozor, no 245, Bqirro Centro,
no cidode de Sôo Joõo do Monhuoçu, Estodo de Minos Gerois,
inscrito no Codostro Nocionol de Pessoo Jurídico sob o no
21 .598.629/0001-55, representodo neste oto pelo Sócio Administrodor
MÁRCOS IUIZ BARIOL, JUNIOR, brosileiro, bochorel em Administroçôo de
Empresos, poriodor do Cédulo de identidode no MGI77.ó88.07,
expedido pelo Secretorio de Seguronço Público do Estodo de Minos
Gerois, CPF n" ,l09.837.85ó-35, 

com endereço funcionol no Ruo Vicente
Solozor, no 245, Boirro Centro, no cidode de Soo Joõo do
Monhuoçu, Eslodo de Minos Gerois, DECLARA, sob os penos do lei. em
cumprimento oo disposto no inciso XXX|ll, do ort. 7o do ConstituiçÕo do
Repúblico, que nÕo emprego menor de dezoito onos em trobolho
noturno, perigoso ou insolubre e nÕo emprego menor de dezesseis onos.

Sõo Joôo do Monhuoçu,29 de Dezembro de 2.014.

, : n ..1

MARCOS I.UIZ BARTC'LI JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR

ry
k

i. _ r: -_'r i ,.it 1:; l. .l i. I (: i.. L,,r,

cNPJ 2,t.598.629/0001.55
Rua Vicente Salazar, n' 245

Baino Centro
São João do Manhuaçu - Minas Gerais

Cep 36.9,18.000
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5" Àlteração e Consolidação Ccntratual

..JCM CONSULTORIA MTÍNlCIPAI- I,'IDA"

c.N.p..l" 6s.Li2-116t0001 -63

JOSf:: CAIfLOS *trf,r-RlxK JUN}OR, brasileiro, casadü sob o re3irne dli comunhiio
parcial rl* irens. emprcsário. nascirlo en:L 0210411976. na cidade de §iro .loào Del ReilMC. lllho
de.hsé Carlos Val,rink e Hza Marl da Silva Vayrink, portador da crrteira de identidarle n"
lvÍ-7-64ó.690. expedida pela S§PlivlG en 2710211\)92. oonr CPI no 029.i71.276.0-5. resiclente

e domiciliailo :i Rua São JuCas Tadçu. n" l l l * apto 20ü, I]aino Padrc Cu ra. .na cidade de
llarbacenÍrl§1C. CIP i6.20].ú0i.

Klll,l,Y RI,IANE ]tÀYRIl,lK ItIÀ'fOS, brasileira. cirszrda sob o regimc cia

comunhilo parclal de bels. empresiiria" nascida cnr 10t08/1971.1a eidarie tle Rarbaccnallví(i_,
lllha dc .losú Carlos May-rink e .ljL:za Miul, da Silva \'layrinli, portrrJur-u du Cl l" \l-6. 190.959
expeclicla pela SSPI\IC em 06/10/1989, com CPF n' 946.62Ít.786-9 i. residente e domiciliada
à llua lto Âlvrs. n" 10j. Bairro Rochrtlo. na cielade de Conselhciro Lalaictcr\{(i, CI-P
16.4{X){X)():

l-lnico: sócios componcntcs tia sociedacle empresíu'i:r limiracla, *JCM
CON§I, Ll'OlllÂ MU§lClfÀL LTI)Â", estsbciecida no Largo h,llrcchal Deodoro. n" 0íi,
sala l{)6, Centro. CI;P 36.2ü0-054, na cidatie tie Bxrhacena.rMC. constiÍuida por Conlrâto
Sorial lrquivado lo Canúrio de Rcgistro de "l'ilulos e l)ocunlcntôs <lt l"]arbaccna-Minas
Cerais sob n" 8556 dr.r Livro B-17 às fls. 98 do l{egisrm lnle.§fal, úrnl1/06i lqq-i c Altcr'âçãô
Cbntrrtual poslerior averbarla no mesmo Cartório e protocolado às fls. 15óv" soh n" l2.ll0ú do
1.i"-ro Í.3-23. por despacho de 02,r08,i1999.

Resolvcm iâzer n presenlc aheraçio Cr:;rlraluai paa altcraçâu tla n:rturcza jurídica
p:rrn soci«laile simples limitada e consolidaç§t d{} contrâto sor:i*1, tudo de eon{brüidati'r
uonr ns clátrsukis c cont{.içôes seluinles:

r -À1.1'1tR..{ÇÃ0 D.,\ NÀTLRIiZA

A enlpresâ resolvc allcrar sua naturcz-a juridica pirra ''Sociedatle Siarplcs Limitatir"'
lt'r"lrtt r]ürr :eu [c.:istI(r nl] C:traiLio.

ÁDEMÁC ÁDV. €lÀP. Contobilidode e Consultoria Ltda
PÁBX: (Oxx32)3 3 31-0556 E-msii: odeínocc@ychoo.eonr.br

R. Artur Bernor"des, 7 4, Centro, §srbaceno-lú6, CeP 3ó.200-0óó
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clrit;sl;l,A t RtMEIRA * DÀ Dtrlt()ia-tt§âÇÃO SOClAl,

Â soÍiiedadc cr>rrtinua sob a tktrominnç0o scxial de 'ilCM C()Nstrt.,I'OlLlA
fr.{tiXlCIPÀL LT§.,l" e mrme de ànrasia..ÂLVO PASQUISÁS*.

cr,Árisril-À sEGtBrpÁ - DÀ SEDE

\ socit,i.rtir.' c(rlliiltull ronr suü seciu nl, Largo Vlarcchul I)cr.rtloro, n" 06, sala 206,
L'entro. C§P 36.200-054 , na cidarlr de llarbacela/lllG.

f .{.llic ÍfAf O PilMe IRo - Á socicdarlc não possui tiliais, rnzr-s poderá esmLrelecê-
la.s ern qualquer ponio do tsnilório nacional, obctiecendo sempre às disposições legais
vigentcs.

clri tJ sI 11,.,L'ililt crltlÂ ^ tlt) (} t]"r§Tlv0 socIAL

O ubir:liri,l .r,.ial rlii llrmr cunl.ir)ux a se r L onsulr,rriu i\lurricil.,:rl. Oruanizrçào tic
§strulura Âtlmilistratir.a. assessoria Jurídicr:r,'ContáLril. llealizaçào de Concursos i,úLrlicos.

labr;rrção de flano rie C'argos e Vencimentos, llstatulô dc I uncioni..rrios. filaboração de
iilstrrmel]1os lüstitucionais e Pesqnisa de Opinião Pirblica.

ct,Át.jslí1.À o{.r.{RTA - Do cÂp1TÂ1, s(,c1ÂL

0 capital socitl consiituído ó dc R§ 50.000,00 (cinquenrr ntil rcais). totalments
inlegralizarlo em mords corrente nacion:rl. dii,itiido em 50.000 (cinclr"rcnta mii) co1as. no r,alor
norlinal dc li§i 1,00 (hurr real) cada uma. assim distrihuídas emrc os súcios:
sôc,os coÍas vÂLoR poRc; 

"..losé (arlos l,la.rrilk Junior 40.000 R.Íi 40.000.00 80 %
l\4alos i0.000 R§ t0.000.íi0 20%

;\ responsabiliriadç d* cada sócio i rcstrita ao valor ric sua; cotas. mas.
itspoudcm solideriamer:tr pell iniegrtrliz-açào do capital social.

cr.it.,srrr,AorrN.rr-rllDrrRAÇÀo &@ r\\*.xr'*í- /
O plrizo Je riuluçiro.lir :rrcictilclc é lxrr ternpo inJclcrm inl( 1, ). / m"r^rY1 j,

c-t.Áf slit.A §trxl'A - oÂ Ro§trol\§ÀBl't,tDAtlo \V

0,.- jclt,ÁL

/ !..1J.. .

ADÊÁ ÂC ÁôV. El^P. Coniabilidode e Consulioria Llds
PÁ8X: (0xx32)3331-0556 E-mqil; odemacc@yohoo.com.br

R.. Ártur Bernordes,74, Centro, Borbcceno-M6, CÊp 3ô.200-06ó
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CLÁUSULÂ sóTtMÂ -I}A ADMINISTRAÇÃO E REPREsgNTÂÇÃo

A administraçãr; dos negócios passâ a ser tlo sócio José Carlos Mayrink Júnior" ao
qr"ral cornpetirá à rôpresenlâção ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fcrra dele, bem como
perante âs instiluições Financciras. llancárias, Fomeeedr:res. Clientes. Autarquias e clen:ais
l{eportiç:i)es Públicas em g*ral. 0 sócio rdnrinistrailor i:ro<ied conslituir procumdores com
poderes especiÍicos.

fAlúGR4,IrO PlltMEtlf0 -- Esrá o sócio urlnrinistratlur
proibido de utilizar tais prerrcgativas para negócios particulares. próprios e/t'ru alheios, quer
sejanr em detÍimenlô da socicdade ou nâo.

PARÁGRAFO SECUNDO - .4 administração da socierlade.
em qualquer área somente poderá ser exercida por terceiros. iudependentemente da forma
conlo lenhâm a<lquirido sua paÍicipaçâo societári& com a expressa âruênciâ da maioria drt
capital social.

p.rtRÁGRAI,'o T§,RCntnO - A vedação cr:nri<la no parágralir
sc$mdo desta sláusula, estcníJe-so também ao caso de aquisiçâo rle colas deconenles d$
separaÇão judicial" ou <livórcio. de sorte que impedido Íica tambénr de parricipaçdo
adminislrativa, o cônjuge do sócio ssparâdo/divorciâdo, que porventura. Íiuto de partilha.
veúa a recebcr cotâs dâ empresa.

CLÁI-isULÁ. OITÂVÀ _ Dos BÂL,{NCE:[ES

Ao final de cada mês ou trimestre. pode ser procedido o levantamento rie um
balancete, sendo que os lucros ou preiuízos veriÍicados poderão ser distribuídos ou stçortados
pelos sócios, na proporçâo de suas cotas de capital, ficando estabelecido o direito-dgs sôcios a
unra rlisrribuição rn"n*ui d.r lucro apurado, com base na legislação. ürá
(lÁrÍsur-A Nor.i^- Do BÂLANÇO ,r.n@ +* lw-"*

Toclo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do Balanço do
Excrcício, a elaboração do inventá'rio. do Balanço Patrimonial e do Balanço dos Resultados
lconônricos, sendo que os lucros ou prejuizos verificados serão distribuídos ou suportados
pelos sócios. na proporção de suas cotas de capital ou a critério dos mesmos e no interesse da
própri;r sociedade. o tÕlâl ôu pârte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas
de lucros. no critério estabelecido pela Lei 6.404176, ou entào permanecerenl na contâ
"l,ucros ou Pre.iuízos Ácumulados" para futum destinação.

^{,y/
(

Ntls qLtatro mr:ses seguintes ao túrmino do excrcícir: social. os sócios detiberarão sobre
i1s contâs e designar:ão admiaistratlot quanclo Íirr r: câsô, em reuniâo uspecia.lrnenÍe ct.rnvoclda

ÁDÊ/r^Áa ÁDy. EÂr\P. Contobilidcde e Consultoria Ltdq
PÁBX: (0xx32)3331-055ó E-moil: odemocc@ychoo.com.br

R. Árlur Bernardes,74, Cenlro, Borboceno-ÀÂ6, CÉ? 362A0-066
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puu?r çs{cs ijns. Â ocrnvocaçr-lo deverá scr Í'cita por quaiquer dos s(rcíns, conr
nifuinra dc i0 (tlez) dias dâ da1â da Nunião. por escrilo e jndicando quais as materias dcr,erão
§ef trâtador na reuriÀ0.

PARÁCRArO PRI§{ [IRO: Dispensa::n-se rais Íirrmalitlacles
tlc convocaçào qtrando todos os sócios colr')pareúerem ou tleclararelri. por escrilo. aientds do
lo{ral. Cata e order:: do dia.

fÀRÁ$R4.fO §Íl(;l"lNll0: Dos rrabaiiros e deliberaÇÕes scrá
lavrada ata" cm iivro âprr)priado. que deveú ser assinada pela nraioria dos st'icios c
administradoics, câso cstes sejam pessoas disti|rtas clns dr: sócio- Uma c<ipia rla ata autenticada
pelcs adrlinislradores der,'erá ser. nos vinte dias subscqúcjlles à tcuniâo, âpresedâda âo
Rcgistro I'>úblico dc li:rpresas L,lcrcantis prr'* arquivamer:to c avcrhrçlio.

P^4,R.((;R(FO'!'ER('EI[{O: Â reunià: torna-sc dispensável
quando loclos os sôcirrs decidirem. por esci'ito, sobre a matJria que seria olrjeto dela.

CLÁTI§ULÂ DÉCIMÁ PRIMEIII.À - Oo TALECIMENTO, II§TI'RI}IÇÃO OU
Rtr'TIL4D.{ DE §ÓCIOS

lin: c:..rso r.lc mrrrlç. intrr.liçl)r, r)u rctiril\la r.lc trtl r.ios s(iciüs l souirrlir.le triur sc

dissoh,erzi e 0onse{laienteme nts nào enlürrr cnr liquidrçâo. Ocorrenclo qualquer desses evenlos
0u rlolivos. no lugar e na qu*lidade clo falecido. interditado ou den:issionirrio; podcrh
substitui-lo os hetdeiros. ou sucessorcs ou rsprescnl.rnles legais na qui:li<iade de srlcio- llcando
a e:ceuçãô da rdl,inistroção <ios negircios dc cnrprcsil slbordinrda a oláusula sétima. ou
aürrJa por opção destes. receberem seu quinhão ra sociedade" u-m parcelas simestrais nàcr

irrltriores a 1ü (dez). corrigidas por um rios índices eslabelccirlos pelc, -sôverno. contando-se <i

prazo da dati: enr que Jbr lirrnar"lo o documento ou ato equ.ivalclte tlisponclo sobre a ibrnu de
havcrcs da lcgislação aplicár,el à espócie. obsen trndo-se inclusive d.izcres da cláusula décimn.

PARÁGIL{rO PRI},IIIRO * Havendo adnrissiio tle sócio(s)
.ic.'ort'itt:C d.' qrrisiçào dL' (i)la. llit\idiri p(,I p Itilh.i c ) scptr \id jtrdiei:rl ,,rr ,lirirrci,r. r,.
sócios.iá iniegriltti;s do quadrc sociai. poderÍo
lorna e moelo pre,,'is1o no raprlr desta cláusula.

apumiios c liqriidados conr base na siluaçâo patrimr:nial da socir,(iüdú. à clata da rcsoluçân,
verilicada em balanço espccialmcnle ler.antado parâ esta iim- C) quinhão devido ao sócio seril

Fagô enr parc,clas lrinrcstlais não inl'eriores a 10 (dez). corligide.s por Lrlr dos índices
cstabclccidos pelo goverrio. cônt.ilrdo-sr: o pn:zo cla clata em qne lbr í'eitl * lir;ui<iaçào.

a aquisiii'.'.ics.n-s ç9111' Jrr tncsntt

7 \^,i'Y j,qr"»*>

' .',1.^nI C:Í\'-;J.-fã-
ii:: ryj""i L"'i';'- I

âDEi ÂC ÁbV" EMP. ConÍcbílidode e Consulroriâ LÍda
PÁBX: (0xx32)3331-0556 E-rnoil: odemocc@yahoo.com.br

R. Ártur Bernordes, 74, Cenlra, Borbaceno-Iv16, CEP 3ó.200-06ó
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PÀRÁ(;RÁ}.O SP;\RÀ(iRÁl'O SnCIJND() * l; ] outlos câsos {1uL' a sociedade
sc res,rlra em relaçãO a scu socio. podendo exclui-lo por justa siiusa. 0s seus havcrcs serâo

/
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Â cessào dc cotas de capiul a eslr'ad.ros só será permiti<lzr sc os (rutl'os sircios, dcntio
tir: plazo de 90 (novenra) dias- conlados a partir do dia eni quc ibrcm cientilicados, pr»'

csc,rilrr- rio intcnto d*qucle. r'rão dese.iarcn: se \,âiel do direito de prel}rôncia qur' desde já ihes
ó asscgurado- !ica asseguradrr ta$benl" los sócios, o clireito tle pirgamento parcelado, em nr;
nriirimo 0í: (seis) meses.

PÀRÁC&ÂrO PRIM§IRO - A noriÍlcaçÍio dc qr-re sc rrara o
.:oput {1esla cliiusul*. dcverá ser Íbita por cscrito. e nela rnencjonar-se-á nonre. domicilio e
estaclo civil do candidato à cota" bem corro o pleço c concliçõcs de vc:rcia. dcvcndo a
deliberaçâo tomada pelo sócio se, comunicada âo no1ificàôtÊ nô prazo.le 60 (sessenta) dias.
eonlado do ffcebimcntn da nctilicação,

PARÁGllÀf0 SEGUNDO - Caso expire ô pl?zü de que lrorii
o parlgralb prin.:eiro desta ciáusula, sen: tlue seja cüniunicada ao notifrcanre a deliberaçâo, ao

rnesmo será {acultado lransibrir as cotas )ivremente,

ÇLÁ!ls[]LÂ i]ÉcilvrÂ'r[*c[:tRÂ - oo pIdó-LABoIl§ 
,;

Os si'rcios a<inrinistradorcs poderâo ter direiro a uma retiracia n'renslrl â rilulo de I']ri.
Labore, cu.io yalor seÍá levado a tlibi«r da conla "Despes{rs Oerais" (}u cqui\'obntc. pr'rdcrú so'
crediudo e.,7or"l pago. scndo esle. dsntro tlos recursos fifiarsciros da cmplcs* e dos lirnites
legais vigente.

CI,ÁTjSULÂ DECIMÂ OUAITTA _DO T'so DÂ RÁzÃo SOCIÂI,

Os sócios não poderào usÍtr â deronliÍràção soeial en, negricios estranhos à socicdade,
1âis corrfl avais. fiançts. ou qualquer outra trarisação de Íàvor. iob pe,ra clc nulidade, exeeto i;ffi- 1

l.iÕs telmos de n*turez-a liscal perante autarquias, rc;rârtições Íbderrll, esraduai e n:unicipal. *)W
itescle qrre o lrencficiário lbrneça ii sociedade gar*ntia quc correspoula a rcsponsabili<ladiJfi :.
asrur:ida. o/i''

$ ''r
c!,ÁIrstt!,A DÉctuÀ OTTINTA - D.A,s ALTIR.IÇÕES coF{T&ATuils ,, í

I'i;rt conrçneiottaJtt tlLrc llodcrt h \r:r llLcração eontraluul nclos s(icir)s (ir.lÉ Y,' ,
riipÍesentâiir i,r maioria do capital social. iV
(: LÁ|st.ll-À sírcr-UA sü:xrÀ - »Ii Nr:cóclos pAR'r'rc:tii..Ati(§s

À qualquer ilos sócios será pclrnitido manter negócíos paíiculares.
ai'c{em aos il}leress§r dn serciedade, nào se responsâbilizando $stii p!:los

t-desdc que nãc-r

compromisscs
sssumidos indivicltralnrente pgll's sciciusi-- - - .*,*.!'*#

=1 ;',lir.-t e lf ,ã 
0i:ü:NÀL

Iir.t {'1 ; lj:. . l.l---.

ADEtulÁC ÁDV. EMP. Contabilidade e Consultoria Ltda
PÁ8X: (Oxx32)3331-055ó E-noil: ademocc@yohoo.com.br

R. Árf ur Bernardes, 7 4, Centr a. Barbacena-M6, CEP 3ó.20Ô-0ó6
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CLAtI§tJl.A DECII\{A SETIMÀ - tlit »tSSOLttCÃO

.{ sociedarle por praze incleterminatlu poclerá ser dissoh ida por tlelihcração da maioria
âbsolulâ dôs sócios. por falta de plurulidade de sticios" não reconstiluida nô prazo de cento e

oitcnta dias. por extinçâo, na forma da lci. de aunrizaçã<> para Íuncionar, qururdo anulada o
sua corstiluição. cxaurido o fim social ou verificada a sua inexequihilidade.

PARÁGRAFO PRIMBIRO: Ocorrida a dissoluçâo. cumpre
aos administradores providenciar imediatarnente a investidura do liquitlante e restringir a
gestão própria aos negócios inacliáveis vgclardo novas operaçôes. pelas quais responderâo
solidária c iiimitadame'nte . Dissollida de pleno direito a socícrlacle. podc r:r sócio rllqusrçr.
dcsde logo. a liquidaçâo juclicial

rÀRÁCRAF() SEGI-;NDO: O liquidante scrá elei(o pr:rr

deliberaçâo da nraiorio absoluta dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha À
soeiedade. O liquidante podeú ser destiuido â tôdo tempo. por deliberação da maioria
absoluta dos sócios ou por via judicial. a requerimento de um ou mais sócios. ocorrendo justa
causa.

Os direitos e oirrigaçõcs deste conlrâo serâo cumpridos no foro r1a Comzu'ca
Barbaccn:i. renunciando-se a qualquel outro. por nrais privilegiado quc seja.

dc

CLÁUSULADECIMA I{ONA-

Os sócios dec.laram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer o comércio
ou a administraçâo da sociedade, por lei especial. em viúude de cr:ndenaçào criminal. ou por
se enc<»l1r?r'0111 sob os eÍbi1os dela. a pena clue vede. ainda quc rcrnporariumcnle- o rcesso a
cargos pÍúrlicos: or.r por crime lalimcnlar. de prcvaricação. peila ou suborno,
peculato. ou contra a ecnnomia popular, corrtra o sisterna financeiro nacionai, coütfâ normâs
de deÍesa da concorrôncia. contra as relaçôes <le consunro, 1ê pirblica ou a;rropriedade.

E por esÍarem assim convencionados, obrigaur-se a cumprir e a fazer cumprir, por si.
seus herdeiros ou sucessores nos temtos da presente Alteração Contratual, que assinam en
três exemplares de igrnl teor e fomra.

$:irhacena. 20 tle _iunhri de 3013.

(J".é cry-Marfiú.rrrr"'

A
R. Árfur Bernardes,74, Centro, Borbocenc-

ADÊMÂC ÁDV. ElâP. Contabilidsde e 6onsultorio Ltdo
PÁBX: (0xx32)3331-055ó E-mail: ademocc@yohoo.com.br

cr,ÁL,slrt.,{ DticrivlA orrÂvA * Do r|oRo
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ComprovanteÍ§: Inscriqão e de Situação Cadasrral hup://www.receira. fazenda.gov.br/pessoaj uridicilcnpj/c?#ryi n
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cadastrat l:,'LComprovante de lnscrição e de Sítuação

ContÍibuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicaçâo da Pessoa Jwídica e, se hower qualquer divergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa BFB nc 1.470, de 30 de maio dê 2014.

Emitido no dia 02/1212014 às 14:41 :51 (data e hora de Brasília). Página: I/1
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliqUe :qu:i.
Atualize sua página

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

W I
I Âtvo pFsôutsÂs I

I 70.20"4.00 - Atividades ds consulloria em gesião empresâÍiâ|. excêto consultoria técnica especíÍica I

85.50-3-01 - Adminislração dê caixas escolaÍes
85.50-3-02 - Atividades de epoio à excelo caixas escolares
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COMPROVANTE DE INSCRICÀO E DE
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Consulta QSA / Capital Social VoltaÍ I
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 652s2116/ooo1-63

Razãir Social: JcM coNSULTORIA MUNICIPAL LTDA

Endereço: h[oriâ]ã3*!o.oDoRo 
06 SALA 206 / cENrRo / BARBACENA /

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

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

Validade: 22/l2l2lt4 a 20lOL/2015

ceÊificação N úmero: 2oL4l222h5l4iacsteqt tbs

Informação obtida em 29/L2/2O14, às 08:31:16.

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

ldel 2911212014 08:32



l. http://www.receita.fazEnda.gov.br/Apl icacoes/AISPO/Certidao/CNDC...

MINISTÉR|o DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
SgcÍêtaÍia da Hecella FedeÍal do BÍasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TBIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA OA UNÃo

Nome: JCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
CNPJ: 65.252. 1 16/00O1-63

Ressalvado o dirêilo de a Fazsnda l,lacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que üerêm a seÍ apuÍadas, é certificado que náo conslam
pendências em seu nome, relalivas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscriçóes em Díüda Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidáo, emitida em nome da malriz e válida para todas as suas Íiliais, reÍere-s9 exclusivamente
à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB a da PGFN, não abrangendo as contribuições
previdenciárias ê as contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Díüda Ativa
do lnstitúo Mcional do Seguro Social (INSS), objeto de cêÍtidáo êspecíÍica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à vêriÍicaçáo de sua aúenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.govbr> ou <http://www.pgÍn.Íazenda.govbr>.

certidáo emitida com base na Portaria Conjuria PGFIVRFB n9 3, dê 02105/2007.
Emitida às 08:31 :54 do dia 25logl2o14 <hora e data de Brasília>.
Váfida até 2110212015.
Código de controle da certidáo: í885.0DEÀ9FD9.3004

Certidáo emitida gratuitamente.

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjtmta PGFIVSRF n9 3, de 2A1112OO5, alterada pela Portaria

conjunra PGFÍ{/SRF n9 1 , de '19/05/2006.
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Certidao Negtiva de Decbiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBIToS RELATIVoS ÀS coNTHIBUIÇoES PBEVIDENcIÁRIAS E

Às DE TERcEtRos

Nc 2287520 t 4-88888116
Nome: JCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
CNPJ: 65.252.1 1 6/0001-63

Ressalvado o dirêito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
díüdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que
üerem a ser apuradas, é certificado que náo conslam pendências em seu
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (BFB) e a inscriçóês em DÍüda Ativa da União (DAU).

Esta csrtidão, êmitida êm nome da matriz e valida para todas as suas
filiais, reÍere-se sxclusivaments às contribuiçóes preüdenciárias e às
contribuiçôes devidas, por lêi, a têrcêiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abÍangendo os demais tributos administrados pela RFB e as dêmais
inscriçôes em DAU, administradas pêla Procuradoria-Gêral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidáo Conjunta PGFMFB.

Esta csrtidão é valida para as Íinalidades prêvistas no art. 47 da Lei na

8,212 dê 24 dê julho de 1991, exceto paÍa:

- averbação de obra dê construçáo cMl no Registro de lmóveis;
- Íêduçáo de capital social, transÍerência de controlê dê cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformagáo de entidade ou de
sociedade sociêdade eppresária simples;
- baixa ds Íirma indMdual ou dê êmprêsário, conforme deÍinido pelo art.931
da Lei n! 10.406, dê '10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinçáo dê
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certideo está condicionada à íinalidade paÍa a qual Íoi
emitida e à vsrilicação de sua autenticidadê na lnternet, no enderego
<tútp://www.receita.Íazenda. gov.br>

CeÍtidão emitida com base na Portaria Conjurúa PGFrVRFB no 01, de 20
de janêiro de 2010.

Emitida em 08/09/2014.
Vâlida até 0710312015.

Gêrtidão êmitida gratuitamente.

Atençáo:qualquer rasura ou emêrda invalidará estê documento.
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cERTTDÃo NEcÀTrvÀ op nÉsrros rRÀBÀrJHrsrÀs

Nome: ,rCM CONSITLTORIA MITNICI PA], ÍJTDA (MATRIZ E FILIAIS)
cNP,f : 65 .252.aa6/OO0L-63
Certidão n" z 6a2aao54 / 20t4
Expedição: 13/Ll/2OL4, às 09:57:25
Validade: fl/O5/2oL5 - 180 (cenlo e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica- se que iICM CONSULTORIÀ MUNTCIPÀIJ IJTDÀ (MÀTRIZ E FMÀIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n' 65.252.116/0001-63, NÃo coNsrÀ do Banco
Nacional- de Devedores Trabalhi6t,as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011,, e
na Resolução Àdministrativa no L47O/20Ll do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Cereidão são de respons abi l- idade dos
Tribunais do Trabalho e e6tão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição,
No caso de pessoa jurÍdica, a CerEidão at,esta a empresa em relação
a todos 06 seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceiEação dest.a certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porta] do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. t.st. jus.br).
Certidão emitida grat.uitamente.

INFORMÀÇÂO IMPORTÀIiITE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisE.as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senEença condenatória transit.ada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
rêcolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recolhimentos det.erminados em lei; ou decorrenEes
de execução de acordos firmadoÉ perant.e o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

^(d/

Dúvi<ias e sJsestões: e.'di?tá!. jus - br

0.



À
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu
Processo Licitatório No 005/2014
CaÉa Convite No 002/2014

DECLARAçÃO Oe EMPREGADOR PESSOA JURíDICA

A empresa JCM - Consultoria Municipal Ltda., inscrita no CNPJ no.

65.252.116/0001-63, situada no Largo Marechal Deodoro, 06 sala 206 -
Centro, Barbacena-MG, CEP: 36.200-054, por intermédio de seu
representante legal o Sr. José Carlos Mayrink Júnior portador da Carteira de
ldentidade M-7.646.69 e do CPF 029.373.276-05, brasileiro, casado,
empresário, residente a rua São Judas Tadeu, 111l2OO - Bairro Padre
Cunha - Barbacena-MG - CEP: 36.202-003, DECLARA, para fins do
disposto no inc. V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no. 9.854, de27 de outubro de 1999, regulamentada pelo
Decreto no. 4.358, de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Barbacena, 29 de dezembro de 2014.

JCM - Gonsultoria Municipal Ltda. -4j^*b'

ífii.>.
(;fr 'à

{g

=&lTELEFAX: (32) 33314999
CN PJ : 65.252.1 161 000 I -63

www.j cmcon cu rsos. com. b r
contato@jcmconcu rsos.com. br

,lfun^* A

Largo Marêchel Deodoro no 6 - Sâtâ 206
Ed. Mário Vitoretti - Tel: (32) 3331-4959

CEP 36200.054 - Bârbâcenâ - MG
contato@jcmconcursos.com. br

www..icmconcursos.com.br

MUNICIPAL LTDA.

José Júnior

RG: M-7.646.690 :029.373.276-05



CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.

À
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu
Processo Licitatório No 005/2014
CaÉa Convite No 002/2014

DECLARAçÃO Oe FATO TMPEDTTTVO

' A empresa JCM - Consultoria Municipal Ltda., inscrita no CNPJ no.

65.252.116/0001-63, situada no Largo Marechal Deodoro, 06 sala 206 -
Centro, Barbacena-MG, CEP: 36.200-054, por intermédio de seu
representante legal o Sr. José Carlos Mayrink Júnior portador da Carteira de
ldentidade M-7.646.69 e do CPF 029.373.276-05, brasileiro, casado,
empresário, residente a rua São Judas Tadeu, 111l2OO - Bairro Padre
Cunha - Barbacena-Mc - CEP: 36.202-003, no uso de suas atribuições
legais, vem DEGLARAR, sob as penas da Lei, que INEXISTE QUALQUER
FATO IMPEDITIVO para fins de participação no certame em pauta, estando
apta a contratar com o Poder Público de qualquer esfera e se compromete a
comunicar ocorrência de fatos su pervenientes.

Por ser verdade firma a presente.

Barbacena, 29 de dezembro 2014.

José Júnior

RG: M-7.646.690 - GPF: 029.373.276-05
JCM - Consultoria Municipal Ltda.

TELEFAX: (32) 33314999
CNPJ: 65.252.1161000í -63

www.jcmconcursos.com.br
contato@jcmconcursos.com.br

I"'lL"í''*.

Lâ.go Marechal Dêodoro no 6 - Sala 206
Ed. Mário Vitoretti - Tel: (32) 333í-4999

CEP 36200-054 - Barbâcena - MG
contato@jcmconcursos.com. br

www.jcmconcursos.com. br
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J-§[^ MUNICIPAL LTDA.

A
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipalde Santana do Manhuaçu
Processo Licitatório No OO5/2O14
Cafta Convite No 002/2014

RENÚNGIA DE pRAzo REGURSAL DA HABTLTTAçÃo

A empresa JCM - Consultoria Municipal Ltda., inscrita no CNPJ no.

65.252.116/0001-63, situada no Largo Marechal Deodoro, 06 sala 206 -
Centro, Barbacena-MG, CEP: 36.200-054, por intermédio de seu
representante legal o Sr. José Carlos Mayrink Júnior portador da Carteira de
ldentidade M-7.646.69 e do CPF 029-373.276-05, brasileiro, casado,
empresário, residente a rua São Judas Tadeu, 1111200 - Bairro Padre
Cunha - Barbacena-Mc - CÉP: 36.202-003, no uso de suas atribuiçÕes
legais, vem RENUNCIAR, ao prazo de recurso quanto à habilitação do
presente processo.

Barbacena,29 de dezem 2014.

José Ca k Júnior

JCM - Gonsultoria Municipal Ltda.
TELEFAX: (32) 33314999 /

GNPJ: 6s.25;2.1'16t000í-63 \lr^-, /,
www.jcmconcursos.com.br éW' ,, -oh',contato@jcmconcursos.com.br Z $lwrl"*U 

u

L

Largo Marechal Deodoro n" 6 - Sâla 206
Ed. Mário Vitoretti - Tel: (32) 3331-4999

CEP 36200-054 - Barbacena - MG
contalo@jcmÇoncursos.com. br

www.jcmconcursos.com.br

(



MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINÀS GERAIS
CNPJ: 26.21 2.688/0001 -67

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N' OO5 I2O 1 4

CARTA CONVITE OO2I2O14

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às 15:00 horas, no
Setor de Licitação da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas
Gerias, foi hstalada a sessão de abertura de habilitação em epígrafe, autorizada pelo
Senhor Presidente. A CPL enviou convite as seguintes empÍesas: ECAP - EMPRESA
DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO pr,grtCa S/C LTDA, CONTAPP -
CONTABILIDADE, LTDA E JCM CONSULTORIA MLTNICIPAL LTDA, e a empresa
PACTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA tomou coúecimento do edital e

retirou cópia do mesmo. Nesta data procedemos a abertula da habilitação tendo
comparecido as seguintes empresas: ECAP - EMPRESA DE CONSULTORIA EM
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SiC LTDA, PACTUM ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA, JCM CONSULTORIA MTINICIPAL LTDA. Foram abertos
os envelopes de habilitação de cada licitante, sendo que após a conferencia da
documentação foi constatado que as empÍesas encontram - se habilitadas. Estando
presentes os representantes das empresas ECAP e PACTUM, tendo a empresa JCM
mesmo não presente, encaminhou temo de renuncia de recurso, o mesmo ocorreu com
os representantes presentes, que abdram mão de recurso, ficando desta foma,
determinado pela CPL, que procedesse posteriormente a abefiura dos envelopes
contendo as propostas dos licitantes. Nada mais havendo a trataÍ, eu, GILLIARD DE
SOUZA MAGALHAES, membro da CPL, lawei a presente ata que lida e aprovada vai
devidamente assinada pelos presentes.

ISIEL FURTADO FILHO

MARIA FELISMINA DE BARROS



A
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu
Processo Licitatório No 005/2014
CaÉa Convite No 0O2l2O14

RENÚNCIA DE PRAZO REGURSAL DA PROPOSTA

A empresa JCM - Consultoria Municipal Ltda., inscrita no CNPJ no.

65.252.116/0001-63, situada no Largo Marechal Deodoro, 06 sala 206 -
Centro, Barbacena-MG, CEP: 36,200-054, por intermédio de seu
representante legal o Sr. José Carlos Mayrink Júnior portador da Carteira de
ldentidade M-7.646.69 e do CPF 029.373.276-05, brasileiro, casado,
empresário, residente a rua São Judas Tadeu, 1111200 - Bairro Padre
Cunha - Barbacena-Mc - CEP: 36.202-003, no uso de suas atribuições
legais, vem RENUNGIAR, ao prazo de recurso quanto ao julgamento das
propostas do presente processo.

Barbacena, 29 de dezembro de 2014.

José Ca hk Júnior

RG: M-7.646.690 F: 029.373.276-O5
JCM - Cons a Municipal Ltda.

TE (32) 33314999
GN PJ : 65.252.1 1 610001 -63

www.j cm con c u rs os. com. b r
contato@jcmconcursos.com. br

Largo Marechal Deodoro n" 6 - Sala 206
Ed. Mário Vitoretti - Tel: (32) 3331-4999

CEP 36200-054 - Betbacene - Mc
contalo@jcmconcursos.com. br

www.jcmconcursos.com. br
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PROPOSTA DE PREçOS

A Câmara Municípal Santana do Manhuaçu /MG
Processo Licitatório n' 00512014
Convite n'00212014

A empresa JCM - Consultcria Municipal Ltda., inscrita no CNPJ no.65.252.116/0001-63,
situada no Largo Marechal Deodoro, 06 sala 206 - Centro, Barbacena-MG, CEP: 36.200-
054, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Carlos Mayrink Júnior portador
da Carteira de ldentidade M-7.646.69 e do CPF 029.373.276-05, brasileiro, casado,
empresário, residente a rua São Judas Tadeu, 1111200 - Bairo Padre Cunha -
Barbacena-MG - CEP: 36.202-003, apresenta sua Proposta de Preços para realização de
Concurso Público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Santana do
Manhuaçu-MG, conÍorme especificações DO TERMO DE REFERÊNClA.

Valor global da proposta: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)

PRMO DE EXECUÇÃO
Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o cronograma apresêntado pela
empresa vencedora, elaborado com previsão de 6 (seis) meses de execução e aprovado
pela Administração.
Validade da proposta: 60(sessenta) dias
Declaro que na proposta estão incluÍdos os valores de quaisquer gastos ou despesas,
tributos, ônus previdenciários, trabalhistas, seguros e outros encargos necessários à
execução do objeto.

Barbacena-MG, 29 de dezembro de 2014.

JCM - Consultoria Municipal Ltda.
TELEFAX: (32) 33314999

GNPJ: 65.252.1 16/0001 -63
www.jcmconcursos.com.br

contato@jcmconcursos.com.br /q"r^- L

Largo Marechal Deodoro no 6 - Sâtâ 206
Ed. Mário Vitorêttj - Tel: (32) 333í-4999

CEP 36200-054 - Bârbacená - MG
contâlo@jcmconcursos.com. br

www.jcmconcursos.com.br

WM

MUNICIPAL LTDA.

-

José Carl Júnior



{r

E
N

V
E

LO
P

E
 02

A
 

C
O

M
IS

S
Ã

O
 D

E
 LlC

lrA
Ç

Ã
O

 D
A

 C
Â

lrA
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E

S
A

I.IT
A

N
A

 D
O

 M
A

N
F

IU
A

çU
-M

G
pR

ocE
S

S
O

 
LIC

IT
A

T
O

R
IO

 N
'. C

05/20í4
coN

V
trE

 N
o. 002/20í4

.P
R

O
P

O
S

T
A

 
C

O
M

E
R

C
IA

L"
R

A
Z

Ã
O

 S
O

C
IA

L: JC
M

 - C
O

N
S

U
LT

O
R

IA
 T

]IU
N

IC
IP

A
L LT

D
A

.
E

N
D

E
R

E
çO

: 
LA

R
G

O
 M

A
R

E
C

H
A

L D
E

O
D

O
R

O
, 06/206 - C

E
N

T
R

O
B

A
R

B
A

C
E

N
A

"M
G

 - C
E

P
I 3ô.200{54

H
om

eP
age:w

w
w

.jcm
concursos.com

.br 
E

 m
ail:jcm

@
barbacena.com

.br

LA
R

G
O

 M
A

R
E

C
H

A
L D

E
O

D
O

R
O

 N
'6 - S

A
LA

 206 - E
D

. M
A

R
IO

 V
IT

O
R

E
T

T
I - T

E
LE

F
A

X
: (32) 3331-4999

C
E

P
 36200-054 - B

A
R

B
A

C
E

N
A

 - M
G

)

lti
l,{i
at
Íl

M
U

N
IC

IP
A

L LT
D

A
.

-



I
I

I

I

I
!

I
i

I

tq,A.C -f- I*J^S\rrt
C(3 ü'-I SU {-:l-C, tt r"Á'.

PROPOSTA DE PREçOS

À câmara Municipal Santana do Manhuaçu /MG
Processo Licitatório n" 05l2OL4

Convite n' 02/2OL4

A empresa PACTUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n"

21,598.629/OOOL-55, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Luiz

Bartoli Junior, portador da Carteira de ldentidade n' L77.688.07 e do CPF n'
109.837.856-35, apresenta sua Proposta de Preços para realização de Concurso

Público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu-

MG, conforme especificações DO TERMO DE REFERÊNClA.

Valor global da proposta: RS 29.000,00(vinte e nove mil reais)

PRAZO DE EXECUçÃO

Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o cronograma apresentado

pela empresa vencedora, elaborado com previsão de 6 (seis) meses de execução e

a p rovado pela Administração.

Validade da proposta: 60(sessenta) dias

Declaro que na proposta estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas,

tributos, ônus previdenciários, trabalhistas, seguros e outros encargos necessários à

execução do objeto.

São.João do Manhuaçu, 29 de Dezembro de 2014

''fr*ekl^x!(,,«{
Sócio Administrador - PACTUM - ASSESSORIA E CON§UtToRlA LTDA - EPP

RG 177.688.07 SSP/rMG Cpr ns 109.837.8s6-35

w
,1 {

?%,/,
')"

JLFsa

cNPJ 21.598.629/0001-55
Bua Vicehiê Salazar, n, 245

Bairro Cêntro
São João do Maôhuâçu - Minas Gerais

Cep 36.918-000

.o
ü'
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À Cômoro Municipol Solúono do Monhuoçu /MG
PÍocêsso licitolório n" O5/2O14
Convlte n' O2l2O14

Apresenlomos nosso Proposto de Preços poro reolizoçôo de Concurso
Público poro provimenlo de corgos do Cômoro Municipol de Sonlono do
Monhuoçu-Mc, conforme especificoçôes DO TERMO DE REFERÊNClA.

l-

Volor do

PRAZO DE EXECUçÂO
Os serviços deverôo ser prestodos em conformidode com o cronogromo
opresentodo pelo empreso vencedoro, eloborodo com previsôo de ó (seis)

meses de execuçõo e oprovodo pelo Administroçôo.

Volidode do proposlo: óo(sessento) dios

Decloro que no proposto esiôo incluídos os volores de quoisquer
despesos, lribulos, ônus previdenciórios, irobolhistos, seguros e outros
necessórios à execuçõo do ob.jeÍo.

Leopoldino, 2ó de Dêzembro de 2014

--') ,l'!%t**rt

PBOPOSTA GOMEBCIAL

Fazão Social ECAP - Empresa de Consullorla em Administragão Riblica -
LTDA

CNPJ 02.926.829/000 t -45

EndêreÇo Bua PÍoí. José Lintz, 173, Mina de Ouro - Leopoldina - MG

Telefone/Fax (32) 3441-9061

Nome do Rêpresentante Legal Eloy do Vale Neto

ldentidade do RepÍesentante Legal MG 1.731.226

Nacionalidade do Representante
Legal

BÍasilêiro

CPF do Eeprosentante Legal 409.949.616-34

Conta Bancárla Banco do Brasil : AG 0471-5 / CC 13.961-{l

gostos ou

ECAP EMP

lnscrita no CNPJ sob o ne 02.926.829/000í -45
Rua ProÍessor José LinE, ns 173, Mina de Ouro

Leopoldina - Minas Gerais - Cep 36700-000
TeleÍax: 0xx32 3441 9061

www.ecapconsultoria.com.br

{§UTTORíA EM ADMIMSTRAÇÃO PÚBLICA S/C LTDA
vx-n vero - sóclo ADMTNTSTRADoR

409 .949 .616-34 - Identidade MG - 1 .73 1 .226 SSP/MG
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Empresas:

EOAP - EMPRESA DE CONSULTORIA PUBLICA

JCM - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA

PACTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

32.000,00

32.000,00

29.000,00

Após abertura dos envelopes contendo as propostas, ficou determinado pela CPL que a empresa PACTUM

Assessoria e Consultoria Ltda., foi a vencedora apresentando a proposta com o valor global de RS 29.000,00 (vinte
e nove mil reais). A empresa ECAP, presente ao certame, abriu mão de recurso e a empresa JCM,mesmo ausente,
encaminhou termo de renuncia de recurso. Não havendo nada mais a tratar eu, GILLIARD DE SOUZA

MAGALHÃES, membro da CPL, lavrei a presente Ata que após lida vai assinada por mim, pelos membros da CPL e

l:;ita ntes presentes.

Comissão de Licitação:

0.lliard de

iiiel Furtado Filh

IVlaria Filismina de Barros:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001 -67

Ata da Sessão Pública de Licitação

Reuniram-se aos vinte e nove dias do mês dê dezembro de dois mil e catorze, às 16:00, na CAI\4ARA l\4UNICPAL DE SANTANA DO
MANHUACU - MG, a CPL , designados pela Portaria 006/2014, com o objetivo de realizar a(o) a apuração do processo licitâtório no 005/2014
modalidade carta convite no. 002/2014, que tem como objeto Contrataçáo de empresa especializada para realização de Concurso Público
para provimento de vagas nos cargos vagos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, conforme Termo o.?

Referência, Anexo I do presente edital descritos no anexo I da Carta Convite acima citada.

As êmpresas apresentaram as rêfêridas propostas, sendo que o pÍeço da empÍêsa vencedora está dentro do valor de referência, Ficando
assim, apurado o presente certame em favor da licitante vencedora.

Magalhães

Participantes:



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26,212.688/0001-67

CONTRATO DE PRESTAÇÃO »N STNVTÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA Do MANHUAÇU . MG E A EMPRESA
PACTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

CONTRATO N'07/2014

Pelo presente instrumento a Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu - MG inscrita
no CNPJ sob o n. 26.212.68810001-67, isento de inscrição Estadual, com sede na
Travessa Célia Pereira Mendes, 01, Centro, na cidade de Santana do Maúuaçu-MG, a
seguir denominado Contratante, neste ato representado por seu Presidente do
Legislativo Municipal, Sr. Ivan Rodrigues de Souza, CPF n. 536.169.106-25, e a
empresa Pactum Assessoria e Consultoria Ltda, CNPJ n" 21.598.62910001-55, com sede
na Rua, Vicente Salazar no.245 na cidade de São João do Marúuaçu-MG a seguir
denominada Contratada, neste ato representado pelo Sr. Marcos Luiz Bartoli Júnior,
portador do CPF no 109.837.856-35, seguir denominada Contratada, resolvem firmar o
presente contrato de prestação de serviços, como especiÍicado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatório n". 00512014, Convite no.00212014, sob a

regência da Lei Federal n'8.666/93 e suas alterações posteriores, cada qual naquilo que
couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

I-CLÁUSULA PRJMEIRA- DO ObJEtO

1.1-O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na
rcalização de Concurso Público para provimento dos cargos abaixo especificados:

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

-executar
serviços
burocr'áticos
complexos uâs

áleas
adrn in istrativa.
financeira,
orçamentária;
-prestar
assistência
adminislraliva c

burocrática aos
r'eleadores:
-aLrxiliar
profissionais r'r ir

execução dc
serviços dc
olganização,
cadastro,
alquivos e outr:ts

atividadcs de

Ensino Médio 30 horas

,'r" t];?àt
l. Lc( ",
); -';n lfV ..J+
\s

c VAGAS ATR
DOÍ

BUIçOES
CARGOS

ESCOLARTDADE I CARGA
IHORARIA
I srrqlrulr

02 820,00

W



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTÀDO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

...{#
'(;tt"a
\§ ,,

contlole
adnr in istrativo.
contáb il,
orçanentário e

financeiro.
-executar tarefas
adnrinistrativas
diversas conro
pesquisa,
levantando e

analisando dados.
pafeceres,
jurisprudênciasl
-elaborar
relatórios;
-assessotar o
processo
legislativo crl
todas as suas

fases;
-acorlpanhal c
orientar
processos
adrn inistrativos;
-executar
serviços de
datilografia,
digitação e

rcprograÍia;
-prestar
atendirnento ao

público eu.r geral;
-controlar cntradil
e saída de beus
adquiridos pelo
Município;
-observal e

cumprir as

nolrlas de
higicne c

segurançâ do
trabalho;
-zclal pclr
raciorralidrde e

ecollorn tc Idaü(
de rrrteriais c

lnrãoie-obla
| .,,rp."god..r. *:I

e\cc r.rçao de sLll\

JtarcÍus:
-e\ecLrtar ()utIas

L tarefas correlatas,

/'(&r.y.,ov

,



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

@*'§

quando
detenninadas
pelos seus

superiores
AUXILIAR DE

SERVIÇOS
GERAIS

0l -executar
selviços cle

lirnpeza e

higiene, fazendo
a remoção de
sujeiras, lixo e

entulhos,
removendo-os
parâ locais
previamente
estabelecidos;
-executar
serviços na
manutenção e

conservação das

repartições da
Câmara
Municipal;
- executal
serviços de copa
e cozinha;
- auxiliar nos
serviços
burocráticos de
pequena
complexidade
como fazer
cópias
reprográficas de
documentos eto;
- realizar serviços
de recebimento e

distribuição de
corespondências,
e arquivo;
- pleparar e servir
café, água,
lanches quando
assim
determinado, aos

veLeadores,
visitantes e

serviclores do
Poder Legislativo
Municipal;
- obserar e

cumprir as

normas de

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas 790,00

,t

L



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001-67

higiene e

segurança do
trabalho;
- zelar pela
racionalidade e

economicidade
de materiais e

rnão-de-obra
empregados na
execução de suas

tarefas;
- executar outras
tarefas correlatas,
quando
determinadas
pelos seus

superiores.
TECNICO EM

CONTABILIDADE
0l - atribuigões

peftinentes ao
Profissional de
Contabilidade de
nível superior,
dispostas no
Decreto-Lei no.

9.295, de
27/01/1946, e

Código de Ética
da proflssão,
aprovado pela
Resolução 803,
de 20/11/1996.

- Executar
serviços
contábeis
pedinentes à
contabilidade
pública de acordo
com a legislação
brasileira que

estabelece
nolÍnas,
exigências e

critérios no
Direito Público
Financeiro;

Responsabilizar-
se

profissionalmente
e tecnicamente
pelos seus

serviços

2' grau completo -
Curso Técnico de
Contabilidade +
registlo no CRC

30 Horas 820,00

ffi*
!{*Lút,\l, --,wt c.

\-"
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aCAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

executados
perante a justiça e

os órgãos de
controle
(tribunais,
controladorias e

corregedorias);
- observar e

cumprir as

normas de
higiene e

segurança do
trabalho;
- zelar pela
racionalidade e

economicidade
de lnateriais e

mão-de-obla
empregados na
execução de suas

tarefas;
- executar outras
tal€fas corelatas,
quando
determinadas
pelos seus

superiores.
CONTROLADOR

G ERAL
0t - Desempenhar

atividades e

ações necessárias
ao fiel
cumprimento da
lei municipal
específica que
dispõe soble o
Orgão de

Controle Inteflro
no ârnbito do
Podel Legislativo
Municipal e

Instl'uções
Normativas do
Tribunal de

Contas do Estado
de Minas Gerais
e outros órgãos
que compõem o
sistema
controle
Administração
Pública.
-observar

de
da

3o Grau Completo
na área Jurídica

30 Horas

l-

q



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001 -67

I-CLÁSULA SEGUNDA-Das condições Gerais

São condições de execução do presentc contrato:

2.1-O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela
Contratada, ficando o mesmo passível de penalidades e sanções, inclusive rescisão;

2,2- A execução do contrato reger-se-á pelas normas consubstanciadas
inciso XIII e 66 a76, exceto o 72, da Lei 8666/93.

III-CLÁUSULA TERCEIRA- Do Pagamcnto

3.1-A Contratante pagará à Contratada o valor global irreajustável <le

(vinte e nove mil reais).

3.2-O pagamento dos serviços prestados será efetuado na seguinte forma:

RS 29.000.00

-50% (cinqüenta por cento) io prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
contrato de prestação de serviços.

-50% (cinqüenta por cento) no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do encerramento
de todos os trabalhos pertinentes ao concurso público, inclusive os recursos
eventualmente interpostos.

3.3- Os valores arrecadados com a i scrição dos candidatos serão depositados em conta
bancária especiftca a ser indicada pela Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu-MG

3.4- Os pagamentos serão realizados mediante apresentaÇão da Nota Fiscal ao setor de

compras, devidamente acompaúada dos documentos fiscais atualizados ou declaração

cumprir
l-Ior|]tas
higiene
segurânça
trabalho;

AS

de

do

-zelar pcla
racionalidade e

economicidade
de materiais e

mão-de-obra
empregados na
execução de suas

tarefas;
-executar outras
tarefâs correlatas,
quando
deteminadas
pelos seus
superiores.

t,

€#.}



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

da contratada de que os documentos enconlram-se vigentes, sem o que não será liberado
o pagamento.

3.5-EnT caso de irrcgularidade na emissão dos documentos liscais, o prazo de

paganlento será contaclo a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizaclos;

3.6-Nenl.mm pagamento será el-etuado à contÍatada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação Ílnanceira decorrcnte de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajustamerÍo de preços;

3.7- Deverão estar incluÍdas no preço. todas as despesas necessárias à prestação dos

serviços desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração;

3.8-É i,edado qualquer reajustamento de pleços durante o prazo c7e validade do contrato
de prestação de serviços;

3.9-O pagar.r.rcnto poderá ser etêtuado atrar'és de conta-conente da cmpresa vencedora
que deverá inlolmar na nota fiscal o nomc do banco, e no. da agência, ou por
representanle.

,1.0- Se devido Íbr será dcscontado o valor correspondente ao INSS e ao ISS.

IV-CLÁUSULA QUARTA- Das Obrigações das Partes

4.1- Da Contratante:

a- EÍ'e1ual o pagamento confolme cielerminado na cláusula anterior;

b- Fiscalizar os serr.iços quanto a sua execução. sendo a supervisão dos mesmos e a nlr -
gesrào du contrcro de responsabilidirde drs Sccletrrias solicitantcs. 

Á+j1,í,' )t;\'r wL/,
c- Folrrccer nu prezo máxinro cle 48h. as inl-rttnaçôes:olicitadas pelc orgrnizadota do§-o
coucllrso pÍrblico e processo seletivo para elaboração do Edital, ir.rclusive a legislação
n.runicipal e estadual alusiva ao assunto; ,'{\.ii"t'1r''

d- Aprovar o Edital do Concurso Público.

e- Encaminhar o Edital ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG;

f- Disponibilizar espaços fisicos necessarios para a Íealizaçáo das provas escÍitas e

práticas, bem como o iocai e computadores para as inscrições presenciais, recebimentos
dos pedidos de isenção e entrega do comprovante definitivo de inscrição;

g- Estabelecer os valores de inscrição e disponibilizar conta para depósito das mesmas.

h- Nomear comissão específica para acompaúamento de todo processo;

J&er^rru,

@r,



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.21 2.688/0001 -67

i- Efetuar todas as publicações necessárias

4.2-Compete à CONTRATADA:

a- Prestar os seriços conforme especificado no objeto, termo de referência, proposta e

cronograma aprovado pela administração, responsabilizando-se por seu integral
curnprimento dentro dos prazos previslos:

b- Apresentar cronograma de execução dos serviços no prazo de 48h, contadas da
assinatura deste contIato;

c- Responsabilizar-se por todos os encaÍgos trabalhistas e previdenciários do pessoal
utilizado para prestação dos serviços, bem como diiírias e alimentação se necessário.

d- Arcar com a despesa deconente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados/profissionais quando relacionados a realização do
serviço;

e -Submeter o Edital do concurso público à Comissão para aprovação, antes de sua
publicação;

f- Executar todas as tarefas pertinentes à inscrição dos candidatos;

g- Elaborar e aplicar as provas escritas, em conformidade com a escolaridade exigida
para os respectivos cargos;

h- Distribuir os candidatos cle acordo com o cargo, nas salas disponibilizadas para
realização do concurso;

i- Etiquetar e sinalizar os locais de prova;

j- F'iscalizar o candidato durante a lealizaçào clas provas, conten.lo enr cada
menos dois fiscais;

sala pclo

l- Apurar os rcsultados de todos os cargos do concurso público;

r.n- Fornecer a Contratantc, após a conclusão dos trabalhos protocolo

Jw<atv,
dc entrega dos

relatórios no órgão responsável.

n- Auxiliar na análise e decisão de todos os recursos interpostos.

V, CLÁUSULA QUINTA- Da Alteração Contratual

5.1-Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei Federal 8.666193
alterações posteriores, mediante a celebração de termos aditivos.

VI-CLÁUSULA SEXTA- Da Dotação Orçamentária

{w\!:'\§ss

t,



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPi: 26.212.688/0001-67

6.1-As despesas decorrentes da execugão do presente contrato correrão por conta das
seguintes dotações orçamenlarias:

01001 .0103101014.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara
339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 11

6.2-A doÍação orçamentária utilizada para pagamento neste processo é referente ao ano
de 2014, sendo atribuída nova dotação ao início do ano de 2015, o que náo caracteriza
sua alteração podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8" da Lei n" 8.666193.

VII-CLÁUSULA SÉTIMA-Das Sanções

7.1- Na falta de cumprimento poÍ parte da contratada, sem justa causa, poderão ser
aplicadas as seguintes penalidades:

7.1.1- Advertência;

7.1.2-Multa de l0%o (dez por cento) sobÍe o valor total do contrato, se a proponente
vencedora não executar os serviços conforme previsto.

7.1.3-Mu1ta de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela, se a proponente
vencedora der motivo ao atraso na prestação dos serviços;

7.1.4-Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, se a pÍoponente
vencedora não assinar o contrato dentro de 02 (dois) dias após a convocação para tal, ou
desistir do mesmo;

7.2-O valor cla multa aplicada deverá ser descontado dos pagamentos devidos, sendo
automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes insuficientes, a dittrença \jvl"
dcvcrá scr paga por meio de guia própria emitida pela Prefeitura. no prazo máximo de '- / -'
03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 

LçrLuri'.' tru prazu rrr'.^rl,u uc 
''1'; ,,' '7'ó'"" 

\-

7.3-Alénr das multas estipuladas poderão ser aplicadas as penalidades {*:X"
incisos III e IV do artigo 87 da Lei n". 8.666/93 e suas alterações posteriores. sem que

desse fato acarrete multa para Administração.

7.:l-As sanções plevistas, face à grayidade da infi'ação" poderão ser aplicadas
crLmulativamente, sem prejuízo das ações penais e civis cabiveis.

VIII- CLÁUSULA OITAVA- Da Yigência

8.1-O plazo de vigência do presente contrato scrá contado a paftir de sua assinatura até
i1 de oulublo c1e 2015.

8.2 - A prestação dos serviços poderá ser plorlogada mediante termo aditivo, conÍ'orme
tlispõe o art. 57, lI da Lei 8666/9i.



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

Ix- CLÁUSULA NoNA- Da Vinculação contratual

9.1-Este contÍato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório n'
O25l2Ol4, Convite no. 004/2014, que lhe deu causa para cuja execução exigir-se-á

rigorosa obediência ao Convite, proposta e demais peças que lhe compõe;

9.2-Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações posteriores, naquilo que couber.

X.CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão:

10.1- O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito a qualquer tempo e

independente de notiÍicação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos

motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n. ' 8.666193,

desde que motivado.

10.2- O Município em hipótese alguma pagará multa.

XI- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do FoTo

11.i-Fica eleito o foro da Comarca de Manhuaçu - MG, com renúncia de qualquer

ouho, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato.

11.2- E, por estarem justas e contratadas, Íirma o presente teÍmo em 03 (três) vias de

mesmo teor e paxa os mesmos efeitos legais, na presença das testemuúas abaixo
assinadas-

Santana do Marüua9r.r/MG, 3 1 de dezembro de 2074.

W-tL->'
JW'ã,Câmara MüliYrpal de Santana do Maúuaçu-MG

h an I{oclrigrLcs cle Souza Presidente da Cân-rara

Colltrataute

Àkoa'x,.(*.i/à t j;í,hia 
r.,a 

"Marcos Luiz Baúoli Júnior - Sócio Administrador
Contratado

Testemunhas:

Nome: Nome:

w\il
ttrà



CAMARA MUNIC]PAL DE SANTANA DO MANHUAçU
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VALOR

29.000,00

wg#
/@""é)

Termo de Homologação

Processo Licitatório n' 00512014
Carta Convite n' 02/2014

Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666193 e as suas alterações,
o Presidente da Cârrara Municipal, no uso de suas atribuições que Ihe são conferidas
por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação da Comissão Permarente de
Licitação, levando em consideração a abertura e julgamento do presente processo de
licitação, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em 1ei,
HOMOLOGA o objeto da Licitagão supra citada, que tem como vencedor abaixo:

Vencedor

Nome

PACTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Ciência aos interessados.

Santana do Manhr-raçr-r/MG 3 1 de dezenrbro de 201 4.

IVAN RODRIGUES DE SOUZA
Presidente da Cân.rara



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAçU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 26.212.688/0001-67

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N" O7l20I4

CONTRÂTANTE: Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu - MG

CONTRATADO: Pactum Assessoria e Consultoria Ltda

VALOR: R$ 29.000,00(vinte e nove mil reais)

vIGÊNCrA: 3t I 1212014 a 31 I 101201 5

Santana do Mar.rhuaçu-MG. 3 I de Dezembro de 20121

Ivan Rodrigues de Souza - Presidente da Câmara

ffi:D
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PARECER JURíDICO CONCLUSIVO-CARTA CONVITE OO2I2O14

Santana do Manhuaçu MG 29 dezembro 2014

Reí P!'oc, Licitatório 002/2014

Modalidade Convite - Menor Preçqclobal

Senhor Presidente.

Tratâ-se dê Processo Licitatório na modalidade Cartâ Convite - Menor Preço Global,

para contrataÇão de empresa para fins de realizaÇão concurso publica face ao TAC assinado

com a Promotoria publica, sendo que íorma convidada três êmpresas e destes somente duas

compareceram sendo as ECAP e JCM e a PACTUM retirou o edital na Câmara Municipal

apresentou os envelopes de habilitaÉo e propostas.

Estavam presentes as empresa ECAP e a PACTUM compareceram e a JCM somente

protocolou o envelope e não esteve presente no momento da abertura do certame.

A empresa. PACTUM apresentou menor processo, sagrando vencedoÍa do certame. Não

houve recurso, sendo que as empresas participantes abriram mão dos recursos nas duas

fazes.

Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas,

Houve a publicaÇão de edital no mural da Câmara, sendo que todas as Íoram

convidadas, bem como foi obedecido o número mínimo de licitantes.

A empresa habilitada cumpriu os reguisitos do edital e, a proposta vencedora, foi a de

menor preço, já que as demais não mostraram interesse em participar.

A Comissão deve analisar todos os atos do processo, data de vencimento das CNDS,

veriÍicar se não há sócio em comum, se as empresas não pertêncem a mesmos sócios,

veriÍicar e acompanhar a execuÉo do contÍato e manter as CNDs atualizadas para fins de

pagamento.

ríí;i->.
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IX- CLAUSULA NONA- Da Vinculação contratual

9.l-Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório n"
02512014, Convite no. 00412014, que lhe deu causa para cuja execução exigir-se-á
rigorosa obediência ao Convite, proposta e demais peças que lhe compõe;

9.2-Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores, naquilo que couber.

X-CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão:

10.1- O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito a qualquer tempo e
independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos
motivos previstos nos arts. 17 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n. flSifCS],
desde que motivado 

.^.r-,,-. -o-o.á *,,rro %r*--10.2- O Município em hipóÍese alguma pagará multa.

x- cLÁusuLA DECTMA sEcrrNDA- Do Foro ?f9"*n'
1 l.l-Fica eleito o foro da Comarca de Manhuaçu - MG, com renúncia de qualquer
outro, pam dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato.

11.2- E, por estarem justas e contratadas, firma o presente termo em 03 (três) vias de
mesmo teor e paÍa os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

Santana do MaúuaçúMG, de de 2014.

PreÍbito Municipal
Contratante

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Contratada

Nome:
CPF:



Todos os atos realizados deverão ser analisados pelo Controle lnlerno que rubÍicara

todo o processoe observar a Lêi 866ô/93.

Pelo exposto, somos pela homologação do processo licitatório ê âdjudicaÉo e, pela

ratiÍicaÇão dos atos praticados.


