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Processo: 723/2019 

© 
SECRETARIA DE SAÚDE 

DESPACHO 

Assunto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transporte de 
passageiros. Secretaria Municipal de Saúde 

Considerando os pedidos de recursos protocolados pelas Empresas VILA TUR 
LTDA, requerimento n.0 0612/2020 e MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA, requerimento n.0 0628/2020, (fls. 557-581); 

Considerando o Parecer Jurídico que orienta ao conhecimento de ambos recursos 
requeridos, dando provimento a cada um deles no seu mérito, devendo o certame 
seguir com todos os seus demais trâmites ordinários, (fls. 586-589); 

Considerando a Decisão do Pedido de Recurso emitido pelo Pregoeiro Sr. Gedeão 
nascimento Mendes Cascine Gomes, (fls. 591-592); 

Considerando a necessidade de garantir o transporte dos pacientes que necessitam 
de tratamentos, consultas e exames fora do Municipio, bem como a obrigatoriedade 
desta municipalidade em garantir o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde da 
qual são referenciados; 

Considerando que o aditivo contratual ao Contrato n.0 06/2018, oriundo do PROCESSO 
N° 3498/2017 com a empresa Vila Tur L TOA expira em 23/03/2020, ficando a Secretaria 
Municipal de Saúde sem prestadores de serviço para o transporte de pacientes na 
ausência de novos contratos vigentes. 

Acolho integralmente as orientações do Parecer Jurídico e Decisão do Pedido de 
Recurso e solicito o apartamento do lote 01 (veiculo de 15 lugares), uma vez que o 
lote ficou fracassado nas duas sessões do certame, dando prosseguimento aos 
tramites legais necessários. 

VANESSA LEOCÁ 
SECRE~RIA MUNICI 

SECRETARIA MUNIOPAL SAÚDE \.. 

lúna, 13 de março de 2020. 
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PREFEITIU I~A. IV~ tH\I IIC: ~ PAIL DE IU i\IA~ .... !E .. S 
S~;~cretar1a I'JiuniGfipal d(~ Gestão 

Setor dE! Licitações 

DECISAO DO PEDIDO DE I~ECUHSO 

Referência: Pragão Presencial n° 01/2020 -- Re~1 i stro cJE~ preços ele fretamento de veícu os 
para transporto de passageiros. 

Recorrente: V LA T l R L TDA-ME 

PRELIMINAME NTE 

O pedido de recurso foi reconhecido, conform::! itens 9 .. 2.1 e 9.2.2, haja vista :lw: a 

recorrente o apresentaram v~r"·q.of~srt','éHrH:? n' e. ::linda, o sub~.c rrto aprestmtou ela rH: c ~a 

recursal em acordo com o t~clita l 

NO MÉRITO 

Em sorção ao parecer juríclico 0 13 folhas 586/Eí8!3, ~;ub scrita pelo senllOi' procurat i::>r 

municipal , fica revistêl a dec1são deste :m;goeirll , hab il itando a VILATU R L TD/1,-Iv !.. . 

declarando a r:!corrE!nte habil itada no lote 04 do IJ reg;~o presen~;ia· l 01/2020 

lüna/ES. 12 dE' março de 20 ~~0 . 

Pregoe1ro 



I=»REFEIT IUI~;~. IVtiLI"II(;IIPAIL DE I(JNA. -· .. 'E S 
Sec•·etêlr1a IYiuni ·dpal dE~ Gestão 

Setor de~ Licitações 

DECISÃO DO PEDIDO 0[ I~ECU F~~;Q 

Referência: Pragão Presencial n° 01/2020 ·-- Reuistro de preço~> ele fretamento de VE: ícu os 
para transporte de passageiros. 

Recorrente: M.L. TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÍ\0 DE VEÍCU LOS L TDA 

PRELIMINAM =NTE 

O pedido de recurso foi reconhecido. conform.~ itE:n:: 0.2.1 e 9. 2.2. h::1ja vista :lll~ a 

recorrente o apresentaram t•,:r'·q JE!~. l..VéllYl E!n· e, ainda, o subf:.cr to apr,::sl;ntou ela çn: ' ,a 

recursal em acordo com o edital. 

NO MÉRITO 

Em sorção ao parecer jurídico d1~ folhas 58Ei/58E, ~; ubscr i1a pelo senhol" procurac IJr 

municipal e após análise da peça recursal observou -· ~.e que o veículo apresentado pélra 

lote 04, atende a descriçi3o do mesmo, conforme nota fiscal do veiculo acosta m1 pt: ça 

recursal fica revista a decisão deste pregoe1ro, habilitando a MIL TRft.NSPORT ~ :3 

TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS L TDA. dr?.cl:;, rando a recorrente habilitac:cl e 

arrematante dn lote Q.~ elo prr::!g f:10 1=resencial 0'1/~ ~ 02 0. 

lúna/ES, 12 dE· março de 2020. 

Pregoeiro 
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PARECER j URfDICO 

PROCESSO: 000723/2019 

IN I ERESSAOO: SECRETAR IA M UNICIPAL DE SAÚDE 

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS DE FRETAMENTO 

DE VE(CULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- INTENÇÃO 

DE RECURSO REGISTRADA EM ATA - EXAME DE RAZOES 

.RECURSAIS IMPETRADAS PELAS EMPRESAS YILATUR L TOA-M E E 

MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE YEfCULOS L TOA. 

RELATÓRIO 
Tratam-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas M IL TRANSPORTES 

TURISMO E LOCAÇÃO DE YE(CULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 08.828,51 2/0001 -52 (fls. 565/581), 

e YtLATUR LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n° 18.965.773/0001 -78 (fls. 557/563), contra decisão de 

inabi litação das referidas empresas, proferidas pelo Eminente Pregoeiro Municipal, Sr. Gedeão 

Nascimento Mendes Casscine Gomes e respectiva Equipe de Apoio, em sede de ju lgamento no ambito 

do procedimento licitatório, realizado na modal idade pregão presencial, sob critério "menor preço", 

para formação registro de preços de prestação de serviços de FRETAMENTO DE VE(CULOS PARA 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, para atendimento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 

PARECER 

Vieram os autos a esta PGM, em contendo 585 laudas, para manifestação. 

É que cabia relatar. Passo, pois, a opinar. 

1. A Empresa MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE VEfClJLOS LTDA, fora inabilitada por 

apresentar veiculo com especificações divergente5 daquelas exigidas para o Certame. 

A propósito, o anexo 01 - B - LOTES do Edital 001/2020, ao descrever o lote 4, exige: 

"( ... ) CAPACIDADE M ÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM PASSAGEIROS), 

INCLUINDO MOTORISTA ... " 

Acreditamos que esse dispositivo tenha sido minimamente mal escrito, pois, 31 

passageiros, incluindo o motorista, é uma regra no mínimo estranha. Contudo, tal regra passou 

desapercebida inclusive aos olhos desta Procuradoria-Geral. 

O que resta desta disposição contudo é que o veiculo tenha capacidade mínima de 31 

passageiros, nesse número, incluso seu motorista. Destarte, devem restarem disponibilizadas ao 

Município um total de 30 (trinta) lugares, os quais, estes sim, estarão destinados exclusivamente a 

passageiros. 

Nesse condão, tem-se que o veiculo em questão atende ao requisito editalício, devendo, r 
portanto, ser revista a decisJo que processou sua inabilitação. \'r.. 
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No que tange à Empresa VtLATUR LTDA-ME, sua irresignação consubstancia-se em 

inabilitação decorrente de inconsistências na apresentação de certidão negativa nlunicipal, assim 

traduzida pelo Ilustre Pregoeiro: 

"( ... ) 
A empresa VILA TUR L TOA - ME foi INABILITADA por apresentar certidão 

negativa de débitos tributários municipal não autenticada ... '" 

Sobre o tema, consta do instrumento convocatório: 

7.4.1. A Regularidade fiscal e trabalhista depende da apresentação dos 

seguintes documentos: 

( ... ) 
7.4.1.4. Certidi!o da Regularidade para com a Fazenda Pública do Munidpio 

em que sediado o licitante; 

O documento em questão, encontra-se à fls. 536, e trata-se de cópia de certidão negativa 

municipal. O modo de apresentação de tais documentos, encontra-se delineado no item 1.6. do edital 

e seguintes, senão, vejamos: 

1.6. Ressalvados os documentos a serem elaborados e firmados pelo próprio 

licitante, todos os demais necessários à participação no certame podem ser 

apresentados em versão original, por cópia autenticada por tabelião de notas, 

publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia simples, a ser 

autenticada por servidor da Administração mediante apresentação do original 

para conferência, desde que seja solicitada até o último dia útil antes da 

abertura dos envelopes. 

1.6.1. Somente será aceito documento original, copra autenticada ou 

documento extrafdo de sftio eletrônico legfveis, que ofereçam condições de 

análise por parte do pregoeiro. 

1.6.2. A validade de certidões obtidas na internet será confirmada pelo 

Pregoeiro no momento adequado da sessão de julgamento. 

1.6.3. Para as certidões/documentos que não expressem os respectivos prazos 

de validade, reputar-se-ão válidas por sessenta dias, contados de sua emissão, 

salvo disposição expressa em sentido contrário neste Edital. 

1.6.4. A aceitação de documentos oriundos de sftio eletrônico fica 

condicionada à possibilidade de verificação de sua autenticidade por meio 

eletrônico. 

1.7. Pedidos de esclarecimento e consultas podem ser formulados até dois dias 

úteis anteriores à data referida no item 1.2 e deverão ser encaminhados por 

meio eletrônico (licitacao@iuna.es.gov.br), telefone (28-3454-4754) ou, ainda, (\ 

ser feitos pessoalmente junto ao Pregoeiro, em dias úteis, das 08h às 11 h e de 

13h às 17h. 

1.7. 1. Na consulta, deve-se fazer referência ao número do presente Edital. l 
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1.8. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação 

orçamentária informada no momento da contratação, e os empenhos serão 

feitos na medida necessária à cobertura das autorizações de fornecimento. 

Não SE' tratam de regras de fácil compreensão. A princípio, pela literalidade do texto, 

poder-se-ia dizer que o Pregoeiro agiu ao albergue das disposições contidas no subitern 1.6.1., de 

modo que, ao apresentar cópia de documento que não atendesse àquelas especificações, o caminho 

imediato seria a inabilitação do concorrente. 

Esta entretanto, não nos parece ser a melhor compreensão do tema, sobretudo, quando 

visto em toda a sua extensão. 

Em suas razões, e Recorrente aduz que tanto no dia em que se realizou o pregão, como 

nos dias subsequentes, houve funcionamento precário ou mesmo não houve funcionamento dos 

Sistemas Eletrôn icos do Município, fato este que impossibilitou a empresa de apresentar tal 

documento. 

Sua afirmação, é corroborada por declaração acostada aos autos (fi. 562), subscrita pela 

Chefe de Tributação do Município, datada de 12 de fevereiro de 2020. Nesse documento, a Ilustre 

Servidora afirma: 

• ... que o Site da Prefeitura Municipal de lúna, ficou com restrição durante 

aproximadamente 1 O dias na emissão de certidão negativa, devido a problemas 

no servidor da Prefeitura, e que no dia 11/02/2020, o sistema tributário ficou 

com algumas funcionalidades restritas, inclusive certidão negativa, por causa 

da troca do SERVIDOR.w 

Junte-se a esse fato, a disciplina ed italícia do item ·1.6, que separa dos demais documentos 

elaborados por outros órgãos, aqueles que devem ser elaborados e firmados pelo próprio licitante. A 

nosso juízo, tal postulado visa descomplicar - e não complicar- a verificação de tais documentos, de 

modo que, plausível a argumentação da Recorrente. 

Ademais, cediço é que são frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União, 

prestigiando a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de 

falhas ao longo do procedimento licitatório. 

Não poucas vezes, o rigor extremado na análise de circunst:lncias relativamente simples, 

ocasiona a inabilitação de concorrentes e, consequentemente, inibe o alcance de melhores propostas 

em favor da Administração Pública. 

O formalismo moderado busca ponderar os princípios da eficiência e segurança jurídica, 

sempre com vistas, quando possível, à busca da proposta mais vantajosa para a Administração. Nesse 

sentido, confira-se o posicionamento do Egrégio Tribunal de Contas da União- TCU: 

ACÓRDÃO 357/2015-PLENÁRIO: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar

se pelo princfpio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas 

simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 
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conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais 

à proteção das prerrogativas dos administrados. 

Val e lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio 

que busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari : 

M (, , ) 

lici tação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor 

cumpridor de edital." 

É preciso dizer ainda, que assiste razão ao recorrente ao dizer que, ainda que sua 

documentação houvesse sido reprovada, sua preliminar qual i fi cação na condição de Microempresário, 

deveria remetê-lo às circunstâncias previstas no art. 43 da Lei 123/2006. Confira-se: 

Art. 43 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverào apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual perlodo, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

Nesse sentido, importa dizer que não há indício algum de que houve o cumprimento das 

disposições contidas no parágrafo 1° . Observe que o dispositivo é imperativo. "Será". Trata-se de 

norma cogente e que deve ser obedecida pelo agente público, independente de provocação pelo 

interessado. 

Assim sendo, pelas razões expostas, recomendamos também aqui a revisão da decisão 

que inabilitou a Recorrente 

3. ANTE AO EXPOSTO, pelas razões anteriormente expostas, e por tudo mais que dos autos 

consta, orientamos a Autoridade Recorrida ao "CONHECIMENTO" de ambos os recursos impetrados, 

para no mérito de cada um deles, dar-lhes "PROVIMENTO", devendo o certame seguir com todos os seus 

demais trâmites ordinários. 

É como pensamos, s. rn.j. 

lúna-ES, 1 I de março de 2020. 

,. 
~") 

w 
' EDER CORDE!BO, DOS SANTOS 

PROCURADOR MUNICIPAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

COMPROVANTE DE DESPACHO 

O R! G E PJI 

Local (Setor) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

Remessa N° 000004142 

Responsável EDSON VANDER RODRIGUES 

Data e Hora 11/03/2020 17:29:08 

Despacho Encaminho os autos com parecer jurídico às fls. 586/589. 

IÚNA, 1! de março de 2020 

PROTOCOL O(S} 

Processo, REQUERIMENTO N° 000121/2020- Externo 
VILA TUR LTDA ME 
SOUCITAÇÃO- <não definido> 

Processo, REQUERIMENTO NO 000612/2020 - Externo 
VILA TUR LTDA ME 
SOUCITJIÇÃO- <não definido> 

Processo, REQUERIMENTO NO 000628/2020 - Externo 
t'-1IL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO L TOA 
SOUC..TTA.ÇÃO- <não definido> 

Processo, ~EQUERIMENTO No 000723/2019 - Interno 
SECRETARIA MUNIOPAL DE SAUDE 
ABERTURA DE PROCESSO UCITATÓR..TO - <não 
definido> 

RECI!.:fHM ENTO 

Local (Setor) SETOR DE CONTRATOS 

Responsável 

IÚNA, _ / _ / __ _ 

EDSON VANDER DRIGUES 

PROCURADORJA GERAL DO MUN!CIPIO 

SOUCITA VISTA AO PROCESSO N° 0723/201 EDITAL W 001/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO UCITATÓRIO ·CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO. 

SETOR DE CONTRATOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

CAPA 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
91283118622020 

Tipo, Espécie, Número e Ano 

Processo, REQUERIMENTO N° 000612/2020 - Externo 

Data e Hora de Abertura 

14/02/2020 13:17:36 

Requerente 

VILA TUR L TOA ME 

Detalhamento 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO PRESENCIAL W 001 /2020 



(, o ,:I -:- J 8 
-~---------VILATUR J.TI}A-ME f 
ILUSTRISSfMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ~ 
PREFEITu RA MUNICIPAL DE JUNA ES. 'f 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

REF .: PREGAO PRESENCIAL No 001/2020. 

VILATUR LTDA-ME, sediada a Rua Raimundo Barros, no 23, sala 

02, Bairro Vtfa Nova, I una ES, .nscr 1ta no C~PJ sob o no 

18.965.773/0001-78, vem por meio do seu representante, com 

fundamento no Artigo 109, tnciso •, allnea a , da Lei Feoerdl n 

8.666/93 e suas alterações posteriores, inconformada, vêm 

interpor o presente RECURSO AMINISTRATIVO em face da 

decisão dessa digna comissão Licitação que a inabilitou no 

processo licitatório em epígrafe, pelos motivos ae fato e oe 

direto expostos a seguir. 

DOS FATOS 

Conforme resultado de julgamento de habilitação do PREGÃO 

PRI:SENCIAL no 001/2020, esta digna comissão de Licitação julgou 

inabilitada a ora Recorrente por esta ter apresentado uma cópia 

da Certidão da regu1andade para com a Fazenda Púol1ca do 

Município em que sediado o licitante (certidão municipal) cópia 

da certtdão emíttda no dia 10 de Janeiro de 2020, estando esta 

válida, referente ao item 7.4.1.4 do Edital. 

Ocorre, que ao participar do certame no ato do credenciamento 

a Recorrente declarou que se enquadrava na condição de 

MICROEMPRESA, podendo gozar dos benefícios previstos na Lei 

VILA TUR I TnA-1\11~- r"10 '· • o ,v.-~-~·--- · - -



VILATUR LTDA-ME G0 ~~ .~ 53 
-C-om- p-le_m_e_n_t_a_r _n_o -12_3_/_2_0_0_6_d_e_1_4_d_e_de- zembro de 2006, f' ~ 
alterada pela Lei complementar no 14 7 de 07 de agosto d€: 2014. 7\ 
Que mesmo havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal (que não foi o caso pois a Certioão esta 

válida), em se tratando de microempresa ou empresa de 

pequeno porte \ME ou EPPL sera asseguraao o prazo ue 

OS( cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, para 

regularização do documento exigido conforme dispõe o art. 43 § 

1 o da Lei Complementar no 123/2006, de 14 de dezemoro de 

2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 

2014. 

Ocorre que, a Recorrente tentou emitir por várias vezes pelo site 

do município, o qual não conseguiu emitir, tentou também 

emitir através do Setor de Tributação do município o qual na 

data de 11/02/2020, não estava funcionando em nenhum setor 

da Prefeitura, fato este que inclusive o Pregão Presencia l 

0001/2020 foi realizado escrito a rnão. 

Desse ponto, a decisão administrativa ao inabilitar a Recorrente 

violou os Princípios da Legalidade e Razoabilidade. 

Certamente iluminou-se o assunto com o artigo 4° do Decreto 

6.204/2007, que traz redação bem mais adequada, ao 

estabelecer que a comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de contratação e não como condição para 

participação da tic1tação. 

Sendo assim, não obstante os méritos desta Comissão de 

licitação, a sua decisão de inabilitação da ora Recorrente, pelos 

motivos expostos está a merecer reforma, eis que houve uma 

interpretação desarrazoada da Lei no 8.666/93, em que a 

\ 111 1\TIID tTf'\1\ ~A C rl\tnt. 10 ncc t""7':llf"\J"\f"\1 '"'70 Tr-r .1--n\nn.n1n Ar- .. o/t.,..n\nnn-.n n-. .. ,. 



VlLATUR LTDA~ME [; Q ._',~S O 
-e-nt_i_d_a_d_e_l_ic_it_a_n_t_e_i n_t_e_r_p-re_t_o_u_d_e_f_o-rm_ a_d- esproporcional as r ci'/ 
exigências cunstauttes do insu umenlO cunvoCdtÓno. 7 ~ 

DO DIRETO 

A licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a 

Admmlstraç;;o Publit:a e ent10aaes estarais se~ee~onam a 

proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse, 

vi~ando sempre à validade aa proposta no que se baseia na 

- perfeita observância legat isto é, se forem cumpridas as 

conoições in[nnsecas e exLnnsecas previst.as na 1e1. 

Desta forma, deve se primar no certame pela razoabilidade ao se 

dndlisar a naotlitação de um l1citante. Esse é o entend1mento 

majoritário do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

DO PEDIDO 

D1ante de todo o exposto, requer a ora a Recorrente, que essa 

Digna Comissão de licitação reconsidere a decisão vergastada 

habilitando-a para continuar no processo \icitatório em apreço. 

Na evenrualtdade desta d1gna Comissão de Licitação não 

reconsiderar a decisão recorrida, requer-se que o presente 

recurso seJa submetido a apreciação da Autor iddoe Superio , na 

forma prevista no art. 109 da Lei Federal no 8 .666/93, a fim de 

que seja dada uma nova e j usta decisão nos estritos termos de 

seu pedido. 

VIL A TI IR I Tl"\ô-llilt: - r"on '· 1
" "~~ --- •--- -



___________ VILATUR LTDA-ME. G0( 61 

N. Termos. % 
Peae e espera Defenmento. '}. 

lúna, ES, 13 de Fevereiro de 2020. 

MAIKON TONI LEOCÁDIO NEPOMUCENO 

CPF: 168.503.827-13 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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Prefeitura :Jvlunicipa[ de Iúna ~ 
Secretaria da ~azenda- <Jn6utaçâo 

-DECLARAÇAO 

ANA MIRTES BARBOSA, Chefe 
de Fiscalizacão e Tributos da 

> 

Prefeitura Municipal de Iúna, 
Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, etc. 

DECLARA a requerimento 
protocolado sob o 000567 de 12/02/2020 da Etnpresa VILA 
TUR LTDA ME, CN PJ 18.965.773/0001-78 e para todos os 
fins que se fizerem necessários, que o Si te da Prefeitura 
Municipal de Iuna, ficou com restrição durante 
aproxitnadamente 1 O dias na en1issão de certidão negativa, 
devido a probletn as no Servidor da Prefeitura e que no dia 
11/02/2020 o Sistema Tributário ficou con1 algutnas 
funcionalidades restritas, inclusive certidão negativa, por 
causa da troca de SERVIDOR. 

Por ser esta a expressão da 
verdade, finna a presente na data infra, para que produza 
seus devidos e legais efeitos. 

Iúna, ES, 12 de fevereiro de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DF ILJNA. 
Secretaria Mtmirin~ nc =·· 

Certidao Negativa de Deb1tos 

No 000 I~ .- - -C li'.-.. J l.vL.. 

CERTlFlCO F ara os devtdos fms, atér11.:.--i .co ')::;.•L::.u L 

O , de 10/01/2020 hh: -nrr :s 

VILA TUR L TOA ME 

RUA RAIMUt CC BARROS. N° 23- PP.\: _-
E5- CEP. 29 J90000 

Devidamente .ns:rita sob o CNPJ n°: -':.r. 

lnscnção Mur icipaJ· 0000031323 

... -

Ressalv:'=ldo o direito da Fazenda ?• .. o!ica fi.~Lr .":-~! c - · 
·1e1haM a SF aJuradas apos a ax~-= - : 
de pessoas, firmas, ou sociedade aC::r.? ca ac.e: ~a Ja~ 1~ -= _,. 
norne do req ~rente ate a presente da.é. .::::: . :-

Ot~P.'Vacao. 

PRAZO DE VALIDADE DE 60(SESSE·HA):J:;: 2 

.• f 1\-

~ o ·tio;'~ que 
.. ao e 

· C ....; c- • e em 

~ ! 
~ I 



ORIGEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

COMPROVANTE DE DESPACHO 

Local (Setor) SETOR DE PROTOCOLO 

Remessa N° 000069570 

Responsável NATASHA RUBYA MATOS DE SOUZA 

Data e Hora 14/02/2020 14:16:01 

Despacho ENCAMINHO OS AUTOS AO SETOR DE UCITAÇÃO PARA ANALISE E P E 
DELIBERAÇÃO. 

IÚNA, 14 de fevereiro de 2020 

PROTOCOLO(S) 

Processo, REQUERIMENTO NO 000612/2020- Externo 
VIlA TUR L TDA ME 
SOUCITAÇÃO - <não definido> 

RECEBIMENTO 

Local (Setor) SETOR DE UCITAÇÃO 

Responsável 

IÚNA, _ / _ / __ _ 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/ 2020 

SETOR DE U CITAÇÃO 



Tipo, Espécie, Número e Ano 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

CAPA 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
9120916931202') 

Processo, REQUERIMENTO N° 000628/2020 - Externo 

Data e Hora de Abertura 

14/02/2020 14:41:17 

Requerente 

MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO L TOA 

Detalhamento 

RECURSO ADMINISTRATIVO 



SARLO & 
MACH.ADO 
JI.DVOGAOOS A~SO<:: I ADOS 

Dr. ftlnarrlo Snntas Snrlfl 
Dr Eduardo t;imr;o Coellw Mf jf)tpr J h G 

Vr. Guilfwrnle Mnch(Jt/o Costi1 Jí 
Dr. lúmwlo Cosw l.o•trdm f 

Dt·. UrQtto !fieim de Mt>rl<'II'O<: F111w 
Dra. 1ltwpaula Carva lho Pires 

Or. A11r/re /11ad1mlo t;ri/c> 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA 
e LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA IÚNA/ES. 

/)r. Lt.'Q tiDI'rfCI:;ilwJ I'es /Lalct fmgn Q$ 
Dm. fst.ér Casagmude 1\lléde ~ 

COMISSÃO P;;:~~:;t~'; J 

EDITAL DE LICITAÇÃO: 001/2020 

MIL T RANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS L'fDA, 
pessoa jurídica de direito Drivado, inscrita no CNPJ sob o n.2 : 08.828.512/0001-52, situada 

na Rua Ângelo, n.º: 106, Morada de Santa Fé, CariacicajES, CEP n.º : 29.143-748, vem mui 
respeito_samente à presença de V. Excelência, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRA Tl~lQ 

face a decisão que decrete u que a recorrente estaria sur· : stamente inabilitada, poré rn tal 
decisão não deve prosperar, pelas razões de fato e de direit.J a seguir expostas: 



• 

SARLO & 
MAC~IADO 

-- A'OVOGAOOS A! SOCIAOOS 

01· Eduardo Snntos :>nr/o 
01~ l'tlunr(Jo m\·ano Coe/110 ''f r(T)fu1p;-

6 
] 

{)r GttillrCI'/IIe Mnrltaiil lr;bl(aJ 
t>r Kamvln r:ostal.oun·11·o f · 

l)r·. Um no l'ieim ele M•·rldros Frii!•J 
l>ra. Alll'lfJaulo Cnn·alllll 1'1•<'~ 

t>o-. !I mire Muclratlv r;r/111 
Or. J.r•onarrlo Sih·w·c~·Jta/a rruon 

Dro. f.stt'r Casagmndc 1\/wdc• 
Vm. Krrr.:n /Jf'rger TJu.mto 

1- DOS FATOS 

A recoi-repte parti cipa de edita l de licitação 001/2020, cujo objeto é ~ 
fo rmar registro de preços e contratar empresa para fretamento de veículos para transpor te Cj 
de passageiros. . . 

A decisão, ora guerreada, decretou que a recorrente estaria 
supostamente inabilitada, todavia, conforme podemos ver ificar a seguir, a refe-rida 
empresa não deve ser inabi li tada, por ter todos os requisitos exigidos no presente edita l. 

11 - DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO L TDA 

Ao ana lisarmos os documentos apresentados pela empr~sa recorrente, 
podemos constatar que a mesma, no intuito em cumprir com as exigências do edital, vêm 
por meio deste comprovar, conforme documentação já acostada ao Edital, que a 
recorrente preenche todos· os requisitos do mesmo, em especial, com relação a 
comprovação de capacidade técnica capaz de comprovar a conformidade com os 
requisitos do presente edital, especificamente quando ao Lote 04, vez que o ve ículo 

' a presentado (documentação comprovatória em anexo) possui ca pacidade pa t a 30 
passageiros e 02 tripulantes e o CRLV só contempla a quantidade de passageiros 
conforme resolução do CONATRAN. Tal ve rificação se dá. pela a pólice de seguros nº 
1002306050536, e ndosso 4024075 onde consta o nn de passageiros e tripulantes, 
assim como pe la NF 000.000.035 emitida pela Ideal Ônibus Peças e Serviços 
referente à compra no veículo, que também informa: capacidade 30 passageiros+ 02 
a uxiliarE;?s. Conforme especificação do lote, solicitou-se ve ículo com capacidade de 31 
passage iros, incluindo o motorista. 

Ademais, a empresa acosta ao recurso todos os ãtestados que 
comprovam sua capacidade técnica, inclusive de maior complexidade do que é exigido no 
edita l, não havendo razão para que haja a guerreada inabilitação, pelo contrário, constata 
que a empresa está preparada para as capacidades técn icas exigidas no edita l. 

Condulndo, ao contrário do que .a dedslo objeto do presente 
recurso afirma, a recorrente tem todos os requisitos para se habiHtar no presente 
edital, motivo pelo qual c- recurso deve ser Julgado totalmente procedente, para 'que 
a decisão do douto órgão administrativo, seja reformada. 

111 - DOS PEDIDOS 

Ante toJo o exposto, a reco r rente requer o recebimento do presente 
recurso. assim como o seu provimento, para determinar a Habi li tação da· empresa MIL 
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SARLO& 
MACHADO 
ADVOGADOS AS.~OCIADOS 

Dt·. Eduard(l SttlltJ.IS :úzrlo 
Dr. Erlrinrdr> tri\'fl[jO Coelho ~@cf.JU~I.:-,... 

Dr. Guilllerme 111aclwit6 l;ósk] D f{ 
Dr. J(nmylo Costal.oureírofL~ 

Dt·. Urano lfieim de Meddros·fillto 
Dra. A11apcwla Carvalho Pires 

D•·. A11dre Maclwdo Grilo 
Dr. f.eounrda Silmres !tala fraga 

Drn. Estér Cr1sagrn11de 1\luú fe 
Vm. f(nrt>n IJerfJíW Busato 

TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA no 
001/2020 realizado pela Prefeitura Municipal de Iúnaj ES. 

edital de licitação ~ 

~ Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Vitória (ES), 13 de feverei ro de 2020 

-IWÀ o..o' R4~ JVv\.~ · , 
Mlt TRA.NSPORTESTuRISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA 
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í jn.-·' 570 
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO Dt '-' '- _111 
PASSAGEIROS EM VIAGEM INTERESTADUAL E INTERNACIONAL . tiV · 

segures 

ESSOR SEGUROS SA CÓD. SEGURAD001490 CNPJ: 14.525.68410001-50 RAMO: 0623- Resp. Clvi Transp. Rod. Passags. lnlerestadualnntemacional 
N• DA PROPOSTA: 115210 APÓLICE: 1002306050536 ENDOSSO: 4024075 ·Sem MoYlme SUCURSAL: 1. Rio de Janeiro ITENS: 6 __ _ 

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 24/0712019 ÀS 24H DE 1710312020 

SEGURADO- Nome: MIL TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULO$ L TOA 
Endereço: RUA Angelo 

Ba1rro: ~orada de Santa Fé Cidade: Cariacica 
NO;~ Complementp: --------------

UF. §....._ CEP· ::29'-'-1..:.:43:.:.74..:.:8=-----------

Tipo de Pessoa: J:::u::.:rí,dica=---------------------- ---------CPF/CNPJ: 08.828.51210001-52 
ESTIPULANTE- Nome: MIL TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS L TOA CPF/CNPJ: 08.828.512/0001-52 

VEÍCULO SEGURADO - W 7 __ Tipo de veiculo: Ônibus Marca: MPOLO Modelo: .::.IIO~LAR=~E..:.W!.::L:..!O~N:.._ ____ _ 

Prefixo: Ano Fabricação: 2014 Ano Modelo: fQ11__ Placa. OZH3436 Chassis: 93PB68N36EC052043 Renavam: 1012155738 

N Passage1ros: 30 N"'Tnpufantes· 2 Ulilização do Veiculo: Fretamento Continuo Óu Fretamento Eventual ou Turístico 

COBERTURAS CONTRATADAS E UMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEICULO (EM R$) 

Cobertura 
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros 
Danos Materiais Causados a Terceiros não T ransponados 
Danos Corporais Causados a I erceiros não Transportados 
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp-LMG único 
Danos Estéticos Causados a Passageiros 
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados 
Acidentes Pessoais a Passageiros- Morte Acidental 
Acidentes Pessoais a Passageiros -Invalidez Permanente por Acidente 
Acidentes Pessoais a Passageiros- Despesas Médicas Hospitalares 
ACidentes Pessoa1s a Tripulantes - Morte Acidental 
Acidentes Pessoais a Tripulantes -Invalidez Permanente por Acidente 
Aadentes Pessoa1s a T ripulanles - Despesas Médicas Hospitalares 
FranqUJà Relativa a Danos a Bagagens Passageiros 
Recomposição de Reg1stros e Documentos de PassageJros 
Despesas com Honorários Advocatiaos- Foro Penal 
OefesaCivd 

Limite Máximo 
Indenização Processo Susep 

15414.90141212013-05 
15414.90141212013-05 
15414.90141212013..05 
15414.90141212013-05 
15414.90141212013-05 
15414.90141212013-05 
15414.90067312013-08 P/Passageiro 
15414.900673/2013..08 P/Passageiro 
15414.90067312013..08 P/Passageiro 
15414.90067312013-08 P/TripUante 
15414.90067312013-08 P!TripUante 
15414.90067312013-{)8 P!Tripulante 
154 14.90141212QJ3-{)5 P/Passageiro 
15414.90141212013..05 P/Passageiro 
15414.90141212013-05 
15414.90141212013-05 

4.034.750,00 
200.000,00 
200.000,00 
300.000,00 

50.000,00 
50.000,00 
13.500,00 
13.500,00 
2.700,00 

100.000,00 
100.000,00 
10.000,00 

1.857,08 
250,00 

20.000,00 
49.000.00 

Franquias 

N. coberths de Danos Matenals, Coip0131S. Morais e Estéboos não se eoofundem ou se comunicam. V~rifique os concenos dlsUntos de cada uma no glossário das Condlçôes Gerais. 

SERVIÇOS CONTRATADOS 
Valor do SeiViço: 
Valor do SeiViço: 

Prêmio 
Liquido 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R$) Prémlo Uquído:....·......:.:O,OO..:..;;_ _______ _ 

Adicional de Fracionamento: ..:O:c:Oc::..O _____ I.O.F.: ..::O..:Oc::..O _____ Vcjor dos Serviços: ~0~0::!-0 _____ Tot.al a Pagar; ...!0::.:00"'-------

PARCELAMENTO (EM R$) CORRETOR 

Parcela Vencimento Valor Melo de pag. Parcela Vencimento Valor Meio de pag. SPY CONSULTORIA E 
I 2910712019 . 0,00 Ficha de Compensação CORRETAGEM DE SEGUROS 

L TOA-ME 

OBSE~VAÇOES INCLUSÃO DE ITEM. A SER COBRADO NA ATURA 06112. ENTRA PLACA: OZH3436 
Cód. Susep: ..:.;100=58""634:::..:..::.0 __ _ 

Leia atentamente as Condições Gerais, principalmente as exdusões. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure 
imediatamente seu corretor. Quaisquer modificações ao presente seguro deverão ser feitas. através de seu Corretor, à Seguradora de forma expressa 
e só serão válidas após anuência da Seguradora. A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada 'Seguradora' , ·baseando-se nas dedarações 
constantes da proposta e do questionáno dev1damente preenchido pelo segura9o. que servindo de base à emissão da presente apólice ficam fazendo 
parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar. mediante o recebimento"do prêmio dentro do prazo, as coberturas contratadas nesta apólice de 
seguro <sujeitas à aplicação de franquias de cada redamação indenizável e -até o limite máximo de indenização, conforme registrado nesla, nos 
termos e sob as Condições Gerais, que fazem parte integrante desta Apólice.' Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora à faculdade 
de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As Condições Gerais deste Seguro estão 
disponlvels no SITE DA ·SEGURADORA. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por 
parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros 
no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições contratuais/regulamento 
deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o 
nú.mero de processo constante da apólicefproposta. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela 
fiscalização. normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capilalização. resseguro e corretagem de seguros. 
Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. 

Local: Rio de Jane1ro Data: 2910712019 



nc._157 
R.fCEBEMOO OE IDEAL ONIBVS, PECAS E SERVICOS LTOA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

NF-e lfl 
CATA OE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATVRA 00 RECEBEDOR 

Ideal 
);-

"i ,,~;u ,. .. 

DeSllNATÁRIO I REMETENTE 

NOME RAV.o SOCIAl. 

IOENlli'ICAÇÂO 00 EM!Ti;NTE 

IDEAL ONIBUS, PECAS E SERVICOS L TOA 

AVE BARROS REIS, 618 

ARRAIAL DO RETIRO 

~10010· SALVADOR ·BA 

Telofone \71 1 3:l36·9100 

PFO VIAGENS E TURISMO L TOA 
EMlER!<ÇO 

RUA FILOGONIO DE OLNEIR.A N 2 2 • 1 ANDAR 

j.tUNJCfP:O I FON!GA.X 
CAMACAAI 7532421717 

~1 12107f.2014 
~ 12/0712014 

CALCULO 00 IMPOSTO 

28.400,00 
2ss roo.oo 

DANFE 
Documento Al.odliar de 
Nota F'tSC:al Eletrbnicz 

O· Entre<Sa r-:jl 
1 . Safcsa L:J 
N° 000.000.035 

'Série 002 
FL 111 

~~~100001-49 
l~o ~c~ 

BARRA DO POJUCA 42.825-000 

I
VFBA I~ESTADVIII. 

ISENTO 

N° 000.000. 35 

SÉRIE O 2 

O.O.TA 0.0. EMISSI.O 
12/0612014 

HOAA DE SAIOA 
00:00.00 

VAI.OR 00 ICMS~ VAI. OI! TOTAL DOS PIIOOUTCS e ... :;c:ce ckciA.o oe ocus I"AL~ oo ICMS I liME oe CAI.ciA.OCE ICUS SU881'1T\JIÇÂO 
2~.000.00 J.4 080,00 0,00 0,00 284.000,(Y.) 

VAI.OR 00 IPI VAI..OR TOTAL 0.0. NOTA IVAI.OR oo seGURO I oesCONTo I oumAs OéSPESAs E ACE:~lOS 
o.oc 0,00 0,00 0.00 0,00 284.000,00 

NSPORTAOOR I VOLUMES TRANSPOR'rAOOS 

, . ..J.osoc.a.t FRETE POR CONTA 

9-S.m Frete 

loiUtitclPIO 

1 CNl&US VOtARE WL EX- EURO V 
• ·• '.'EI -;'.'1.0 SOIIIJ • • ' 

1 
t!(.~!:Lv ••• •• : ONI!l.U.> VOLARI:: IIL .tX • EO:.V, V 

~.~;~AO!.: 30' i'ASSiU'iEI!\0$ r l AU'Ã. I 
I CHASSI o o o o. : 93P868N36ECOS204J 
I J:Eli.\\?Y. .... : HSS~:l ~ 

I MOTO!\ • • o o o o : UlAOOSi57 I 

I ~~/,~~~~~~ ~~~ I 
.'..'<0 F~..81Ht.!l: N l H20l4 

?·)rf.ll'~!?. ... : 1;;5 C'l 

. cr:.~j<·AAL·;. .. : c a~o 
; 035 {~ ...... : 

I 

I 

' I . I 
1 P.esoL$•n•do Federal No.l3/12 llum. FC!• I 
! .::~BAt21A-6r2t -~tA6-S50E- ~FC!"'l~6EAn:>s I 

. 
I 

'ttJCuLt> enREGUE !CESTA DATA :-)_..- ·1 t ........ , 
DEVENDO SER REGISTRADO NO P~O 
OE ~ DIÀS SOB PENA QE PAGAR MP LTA 

10~ O~BUS PEÇAS E SERVIÇOS 1TOA 

I I 
I I 

I 

I 
I I 
I I 

I l 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

! . 
I I I I 

I I 
: I 

I i 
I I 

I I 
I I 

CÁLCULO 00 ISSON 

I I 
I i 
I I 

li 
i i 
I I 

f 
I 
I 
i 

I 
! 
I 
I I 

l l 
I I 
I ! 
i I 
l I 

I CÓOIOO ANTT l ~CA 00 VEiculO 

,~ 

JPU08RUTO J PESO ÚOVIDO 

I 
I 
I 

I 
j 

I 
I 
! I 

A. CO. NDir:~E RIM~IRO USUÁRIO. DE~dLA· O O REC BIMEN O E NOSSAS~STAL ' ES 
NESTA DA A EQ!PAMENT OISC Ml· 
NADOS NA ' SE TE N TA FISCAL CONF ME 

~ 
ESPECI.FICAÇO S OR~E To0. ES~. .!'!~ 
OS MESMOS VOS!E EM CON IÇ ES P~ 

SEU PERFEITO FUNCiNAMENT . I 
I I l I I ' , , I o I 

'T 
I 

I 

I 

VAlOR TOTAL 003 seRVIÇOS 
0,00 

CUI.O OE ISSQN 

0,00 

DADOS AOiC'IOIWS 

~~~~~21 1i-OANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA~ond. Pagto: TED I DOC I OEPOSITOITED I DOC I DEPOSITO 
-ALIENACAO FIDUCIAAIAAO BANCO BRAOESCO S A DADOS PAAA DEPOSITO IDEAL ONIBUS PEC.O.S E SêRVlCOS L TOA BANCO DO 
BRASIL AG 3454-1 CIC W$7--5 

0,00 

RESERVADO AO FISCO 

1(:1,1! 



Lote(·) Código 
---· 

t 

00001 00018030 

I 

00003 00018028 

' 
00004 00018027 

00005 ' 00018029 

Prefeitura Munícipa' de lúna 

Governo do Estado do Espírito Santo 

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58- Centro- lúna- ES - Cep: 29.390-000 
Telefone: (28) 3545- 4754 CNPJ: 27.167.394/0001-23 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

Processo N° OQ0723/2019 

Especificação Unidade Qtd Unitário 

TRANSPORTE COLETIVO· VEICULO PARA NO MINI MO 15 PASSAGEIROS 

descrição: 

para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km rodados com rota 
destinadas e determinadas pela secretaria sol icitante. com capacidade 

· KM 80000 2.68 
mínima de 15 (quinze) passageiros incluindo o motorista. 
com ar condicionado. com seguro que cubra passageiros do veiculo 
contratado, passageiros e veículos de terceiros. os veículos deverão ter 
no máximo 05 (cinco) anos de uso, tendo que ser substituídos se esta 
idade for atingida durante a vigência do contrato. 

TRANSPORTE COLETIVO- VEICULO PARA NO MINI MO 28 PASSAGEIROS 

descrição: 
para transporte de comitivas e coleti vo, aferi.dos por km rodados com 
rotas destinadas e determinadas pela secretaria solicitante, com 

KM 13000 3,75 
capacidade para no mínimo 28 (vinte e oito) passageiros incluindo o 
motorista, com ar condicionado, com seguro que cubra passageiros do 
veiculo contratado, passageiros e veicules de terceiros. os veiculas 
deverão ter no máximo 10 (dez) anos de l iSO , tendo que ser substituídos 
se esta idade for atingida durante a vigência do contrato. 
TRANSPORTE COLEnv o VEICULO PARA NO MINI MO 31 PASSAGEIROS 

descrição: 
para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km rodados com rota 
destinadas e detenninadas pela secre taria de saúde, com capacidade 

KM 60000 4,24 
mfmma de 31 (!rinta e um) passageiros, incfuíhdd o motonsta, com ar 
condicionado. com seguro que cubra passageiros do veiculo contratado. 
passageiros e veículos de terceiros. o veiculo deverá ter no máximo 10 
anos de uso, tendo que ser substituído se esta idade for atingida durante 
a vigência do contrato. 

TRANSPORTE COLEnVO VEICULO PARA NO MINI MO 40 PASSAGEIROS -
'EXCLUSIVO PARA O SCFV 

descrição: 
para transporte de comitivas e coletivo, aferidos por km rodados com 
rolas destinadas e determinadas pela secretaria municipal de assistência 
e desenvolvimento social, sendo 24 km diários. com 01 (um) monitor KM 6000 16.00 
(auxiliar de transporte), com capacidade para no m!nimo 40 (quarenta) 
passageiros. incluindo o n 10\orista e auxiliar de transporte, com seguro 
que cubra passageiros do V<.liculo contratado, passageiros e vefculos de 
terceiros, os veículos deveríio terno máximo 15 (quinze) anos de uso, 
tendo que ser substituídos se esta idade for atingida durante a vigência do 
contrato. 

Valor Tola/ 

214.400,00 

48.750.00 

254.400,00 

96.000.00 

613.550,00 



NICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRI O SANTO 

A TA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRE NCIAL No 001/2020 
Aos onLc dias d.o mês de fevereiro do ano de dois m 1 e vinte às 09h. reuniram, o Pregoeiro 
Oficial deste Orgão, Sr. GEDEÀO NASCIMEN' O MENDES CASCINE GOMES e 
membros da Equipe de Apoio Sr KÉDfNA CANTÍ 10 PEREIRA TIMÓTEO c JOELMA 
DUTRA DOS REIS PJ.tvtENTEL, designados pelo refeito Mu nicipal, aimvés da Ponaria 
no 055/20 19, de 10/04120 19, em atendimento às d sposições contidas na Lei 10.520/02, 
para realiZ3r os procedimentos relativos ao Pregão Presencial N° 00112020, referente ao 
Processo no 0723120 19. Objeto: Registro de pr os de fretamento de veículos para 
transporte de passageiros. Em conformidade co às disposições contidas no Ed ita!. o 
Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o creden . iamento de interessados. Deste modo, 
foram recebidos os envelopes comendo as propos as de preços c as documentações de 
habi litação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em seguida 
foi efetuado o registro dos preços apresentndos los respectivos licitantes no sistema 
informalizado próprio do Pregão·Presencial. As proponentes foram classificadas de acordo 
com o disposto nos incisos VIII e IX, do An.4°, a Lei I 0.520/02. Após essa fase, foi 
iniciada a fase competitiva e os licitantes convoca para apresentação de lances. sendo 
registrados no histórico que, ao final da sessão, prod ziram os seguintes resultados: · 
HISTORICO DE LANCES: 
o Lote 1 Rodada 1: MIL TRANSPORTE . TURISMO E LOCAÇÃO DE 
VE ÍCULOS LTDA lnnce R$ 212.000,00 (du entos e doze mil 'reais). 
Lote 3 Rodada 1: MIL TRANSPORTES TURlSMO E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA lance R$ 48.360,00 ( uarenta e oito mil trezentos e 
sessenta reais) e não havendo mais lances p ra o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente. 
Lote 4 Rod_ada 1: VILATUR LTDA-ME I nce R$ 252.000,00 (duzentos e 
cinquenta e dois mi l reais); MrL TRANSPO TES TURISMO E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS L TDA lance R$ 250.800, O (duzentos e cinquenta mil e 
oitocentos reais). 
Lote 4 Rodada 2: VfLAT~ LTDA-ME I nce R$ 249.000,00 (duzentos e 
quarenta e nove mil reais); MIL TRANSPO TES TURISMO E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA lance R$ 248.400,00 (duzentos e quarenta e oito mil e 
quatrocentos reais). 
Lote 4 Rodada 3: VILA TUR L TDA-ME I ce R$ 246.000,00 (duzentos e 
quarenta e seis mi l reais); MlL TRANSPO TES TURISMO E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS L TDA lance R$ 240.000,00 duzentos e quarenta mil reais). 
Lote 4 Rodada 4: VtLA TUR L TOA-ME de c inou; e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subse uente. ~ 
Lote 5 Rodada 1: MrL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇAO DE 
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VEÍCULOS L TOA lance R$ 92.400,00 (n venta c dois mil c quatrocentos 
reai s). 
EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 
MlL TRANSPORTES TURISMO E LO AÇÃO DE VEÍCULOS L TOA 
nos lotes 0 1, 03, 04 c OS no valor total de RS 592.7 ,00 (quinhentos a noventa e dois mil e 
setecentos e sessenta reais). O representante a empresa MfL TRANSPORTES 
TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA questionou a falta do Seguro 
solicitado da empresa VJLATUR LTDA-ME, conforme descrição nos itens de 
espccificaçüo de cada lote. O representante da cmpr sa VILATUR LTDA-ME questionou 
que no item 04 pede veículo com 31 passageiros incluindo o motorista totalizando 31 
passageiros no documento, e o seguro apresentado pela empresa MIL TRANSPORTES 
TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTD não atende o termo de referência onde 
pede assistência 24 horas e a mesma não apresentou Depois de verificado junto ao Si te do 
Tribunn l de Contas da União/Controladoria Geral d Un ião a idoneidade c a regularidade 
da documentação dos licitantes classificados observou que a empresa MJL 
TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇ O DE VEÍCULOS LTDA no 
Lote O I apresentou veículo com uso superior a 5 ano em desconformidade com a descrição 
do lote. no Lote 04 a empresa apresentou veículo co capacidade de passageiros inferior à 
descrição do lote, por estes motivos a empresa su ramcncionada foi rNABILITADA. A 
empresa VILA TUR LTDA. ME foi INABILITA /\por apresentar certidão negativa de 
débiws tributários municipal não autenticada, tend sido, então, concedida a palavra aos 
presentes à sessão para manifestação da intenção d recurso, o representante da empresa 
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃ DE VEÍCULOS LTDA manifestou 
intenção de recurso contra a inabilitação do lote 4, pois o veículo apresentado para o 
referido lote marca/modelo rnarcopolo votare wl o placa OZH 3E36 possui capacidade 
para 30 passageiros c 02 tripulantes e o CRLV só ontempla a quantidade de passageiros 
conforme resolução do CONATRAN, tal verifica ão se dá pela apólice de seguros n° 
I 002306050536, endosso 4024075 onde consta o n° e passageiros e tripulantes e conforme 
especi ficação do lote solicitou-se veículo com cap cidade de 31 passageiros incluindo o 

· motorista. O representante da empresa VlLAT LTDA-ME manifestou intenção · de 
recurso contra a inabilitação do lote 04, o mesmo alega que é cadastrado na prefeitura 
municipal de Júna e que o serviço de emissão de ertidão no site da prefeitura não está 
funcionando, após ser divulgado o resultado da li ilação conforme indicado no quadro 
"Resultado da Sessão Pública". Nada mais havend a declarar, foi encerrada a sessão às 
14h50min, cuja ata foi lavrada e assinada p o Pregoeiro. Equipe de . Apoio e 
Representantes Presentes. 

SCIMENTO MENO CASCfNE GOMES 
Pregoeiro Ofici I 

do Amorlll. 58 . Centro -/ú a· ES • Ccp: 2!1.3!10.000 

~). 



l i l{!_:_tJ}~:\.r'\L.TER:\('.Ã.ü COf\!TlV.TUAL DA SOCIEDADE: M IL TRANSPORTES TURISMO 
E J.,{>CAC.Ó.O Dl~ VE ICULOS L TOA \1E. 

;\J.D ·\Cl LEPAUS MULLER, n<:tc ionalidadc brasileira, natural de S anta Leopo ldinu - ES, casada 
~,-,h " regime de cnmunhHC.' unJ versnl ele bens. nascida em 27111/1 'I)J, filha de Leopoldo Lepaus e 
l ., :r~1 ;\ladalena Nclmer Lepaus, .:'mpresária, portadura da Carti."im de ldentid~u.le 473.082 SSP./ES e 
nT Cl5:L~35.807-04. residente· e domiciliada na Rua Ângelo, J 06 2" Andar Morada de Santa Fé no 
lll''llkipio de CHriaeica · ES C'EP: 29.143-748. 

' . 
\\ .l I I.~N CESA l'v1ULLER, na~.:ion.alidadc? bras ile ira. nnwral de Vila Velha - ES. solteiro. nascido. 
1.!!1" 2.:.'03; 19{;6, .filho de C l':sa Muller e A ldaci Lepaus Muller. ~empresário. portador da Carteira de 
ld, nuJud..- 1.999.495 SS Pt l:::S e CPF: 058. I 14.277-27, residente c domici liado na Rua Ângelo, I 06 
'2' 1\ndar Morada de Sa11la Fc no município de Cariacica- ES CEP: 29.143-748. 

<..:,, ins da s~)C i<:!dadc- Limiwda de nome emprc~:uia l MIL TRANSPORTES T URISMO E 
l ·· ·~. '\<.,':\C> DE VEICULOS I .' I D.A Me, registrada legalmente por contrato soc ia l devidamente 
d l t '11\ <tÓ~! n~...-s.t<~ Junta Com~,;r<.'ta l do f~stado do Espírito. sob o NlRE n° 32201276964 em 
! l lS/20 t 7. com scdl! na Rua Ângelo, I 06 Morada de Santa t-'e no município de Cilriacica - ES , 
L'l P 2'>. 14.3 7-18 , devidamente inserira no CNP.J sob o n° 08.828.512/0001-52. deliberam de pleno I! 

..: .. nu m <Knrdo ajustarem a presente alteração contratual, nos lermo~ da IJe i n° 10 .406/2002 , 
rPl d1:mte a" condiç0es estabe lec idas nas cláusulas seguintes: 

1\ ~.•eiedad~ p<lsso a l~ r o seguinte objeto: 
l t -~~~çào dr.: vçí~ul~)S st: m cun d utor; Ort;!:lnização de excursões em Vl:!ículüs rodoviário próprio; 
11 ~llt.>Pllrll' 1 o~hlv iári o àç <. <:u·ga çx •. :eto produtos pt!ri gosos e mudanças, municipal; transporte 
1\\J,)viár i o J~:: carga, ~x~c.::Lo produtos peri gosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
nHcnwc-ional; agencia de vtagem; operador turíslico, transporte rodoviár io-coletivo de passageiros, 
:>'lh •J n:•gune de fretamento, nlermunicip::ll , interl!stadual c int~:rnacional ; transporte rodoviário 
~ 'l1 W' •k· l'<~~sagc iros muni..:ipa l; organização de excursôcs em ,·ekulos próprios, imermunicipal, 
llllt.'l<.::-.t,ldual ...: inr~:rnactonai ; .,erviço de tra1~s~'ortc de passageiws, 1·ocação de aulomóveis c:om 
l1 lolorista: tran::;pü li~o: rodo viúrio ck mudanças e transporte l!scolar. 

C~~ \l~ FI SC.-\1. 

7-1'1 O/OU Loca\·ãn d~:: 1\\lt<tm,we is sem condutor. . ~J 
4 )~3-(JI(J2 - Serv1ço d e transporl~ de passage-iros- locação de aulotHôveis com motoJ-ista. 
7·;! 1-:uoo - /\g!!nc ia de viagens. 
-N.~<J-/!04 -· rranspone rOd\)VÍário de mudanças. 
<l ·J ;o-2M2- Tran~p0rte rodovia rÍ\) de c arga. <:!Xceto produto:- pcrigo~os e mudanças, intem1unicipal. 
lllll."rl:.'~aadua l e intcrnncional. · 
49~0-2/() 1 - rransport<.~ rodov iáro ·> de carga, exceto proclut()S perigo.>ílS e mudanças , municipal. 
-lt/ .~')-CJ/()4 - · Organizução dl.' excursões em veículos rodov iários próprios. ·intennunicipal, 
i•Hel·t:st<tdual c: inll! rnaci o m1l 
-192'1-';):'03 < )rganiz.-1ç~o d<.? cxc \.rsul!~ t!m vckulüs nxkwiáríos próprios, municipal. 
-N:!~J-W02 - Transporte rodov iário coletivo de ·passageiros, sob· o regime de fretamemo, 
inh.rm unic- ip:d. interestad ual e int.:>rnacional. 
411 'C).l)'O I - '1 rm1~pone rudov1:mo colt!tivo de passage iros, sob o regune de Crctamcntu, municipal. 
-~9 24-8/00 Transporte esc<) lar. 
7•.·~~-1.'00 - Opt.!rador turístic•Js. 
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oo .. ~·::J 76 
.ll:AZi_'l_jf~L6.1 :1 ERA CÃO C'UN 1 RATUAL DA SOCIEDADE: MIL rRA.NSPORTES TURISMO 

E LOCACÀO DE :VEICULOS LTDA M~ 

·\ tdm•nistr;t\·ãc• da s_ociedflJ\. l ;tbcrá ist,ladamente a sócta rtdministr.ldora Sra . ALD/\CI LEPA US 
l\-ll 1LLCR. t sula~.inmente ao sô~.·io administrador Sr. W ILLIAN CESA MULLER, com os poderes e 
.ttrilmi~õcs de representação at1va c passiva na sociedade, judicial c extr~judicial, podcndp praticar · 
todus n~ atos compreendid\>S no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do 
t' •ntL' cmpr~~:u·ta l. vedado, m.l cmanto, em tàz~-lo em atividades estranhas ao imeresse social ou 
.1:-.sum•r ohriga,~õ~-; seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. bem como onerar ou 
llt..:nar bcn:-. imov~;;is da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

lT!{Cl IKA. 

~ 

4):.; adm ini..;;trauMcs declaram. sob as. penns da lei. de que não esta impedido de exercer a 
.tdmtnlstr<H,ik> <.la sociedade. põr lei especi:1l, ou em vinude <.h.· condenação criminal. ou pôr 
·,ç C"! centrar -;ob os efeitos de la. a pena qut! vede, ainda qttl' temporariamente, o acesso a cargos 
puhii..:•J.>. ,,u P\>r Cltme falim<!n1ar. de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculmo. ou contra 
;i CCl'twmJ .t popular. contra o siste 111a financeiro nacional, contra nonn~1s de defesa da concorrência, 
LIH11Ht ,1s n:lctçô..:5 de <.~on~umu . li: publica, ou ..1 propriedade. · 

1 > lnr., para o exerckio c o <.:UmiJrimento dos direitos e obngnçõcs resultantes é na Cidade de.: 
1.. A!.:. rACI<.. :\ l·:-. 

\ v1•>ta da!> mo(.ltticaçõt:s ora ;tíustndas. consolida-SI.' o contrato social, que passa a ter a seguinte 
r~J'"• ~l(': 

\ so~.:inl.ld<..: lim11adn gira sob d denomin;u;:no :::ocial de !'v1 1L TRANSPORTES TURISMO E 
lO( •\<.,";\O !)[:. Vl:.lCULOS l 'IDA ME. regendo-se pelu prcscnt~.: contrato. pela ki 10.406 de 10 de 
1't11~1r·u ~k 2111l?, 1.:omo regência -;u pktiva. pel::t lei 6 40417fí d~ acordo com anigo 1053 do NCC, no 

1t:l' I :>t :apll..:avd e dt:mats dispostç0cs legais pertinentes 

'' so~..tl:d:tlk l t l n sua sede soctr~l na Rua Angelo, l 06 Morada de Santa Fé no município de Cariacica 
. rs. ÇTP :?.<:>. 143-748. · 

U ·•hi,·l~· ~ol." iul .... u do:: L<.1CUyih1 de veiculas s...:m condutor: org:tnizaç::ío de excursões e m veículos 
rndo\ 1úrio pr<\(lrio; Transporte rodoviário de carga. exceto prod utos perigosos e mudanças . 
n1unktpul· tr<~n ::. pt)rlt' roduviúrio c.k carga , ~:\CCIO produ tos po::rigoso:. e;: mudanços, intermunicipal , 
tnkrl·-.tatlu~ l c tnll.:rnacional: agencin de viagem; operador wristico. transporte rodoviário coleti vo de 
p~ts~:Jl_!~Ífll:. . ..,oh 0 reg.une dt: fretamento. intermun icipal, inte re:-;wdual e internacional: transporte 
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li I< c UI< A ALTERAÇÃO CONTRr'\TUAL DA SOCiEDADE: :VHL TRANSPORTES TURISMO 
1:.1-:QÇl .. CÃO DC VEICULOS LTDA ME. 

1odu' 1.1rio co!~tivo d~ passageiros n~unicipal ; organização de excursões em veículos próprios, 
l lll~nnurlicJra l , interestadua l e internacional: serviço de transporte de passageiros, locução de 
;wi P 11\Wcis .;orn mutorista: u·anspOrlt..' rodoviário de mudanças e tnmsporle esco!nr . 

..,7 l 1.0 (10- I ;)ca.;-5o d..:: au\()t11Llvcis sem condutOr . 

. ~u.;.:-.u 02- Serviço de transpont: de passageiros -locação de aurom0veis ·com motorista. 
7111 J. 2,00 - Agencia de 'i;1gcns. 
~·) "";( -2 04 - Tran:-;porte rodovwno de mudanças . 
.fi.) ') !J-2102- Transporte rodovi~i rio de carga, e.xccto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
in t .. T • .:tHdu:1l c: intcrnacionul. 
.~l.l J C -2 OI - Transporte rodoviúrio de cn rga. exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
i ' ).2'j. l) L14 - Organização d~ e"Xcursões em vdculos roJoviários próprios. intermwúcipal, 
m t1.:r..::>tadual c inkrnacional. 
1 1>~ 1 1-t.J· O:.; - Organização de C\.Cursões em vetculos rodoviúrios próprios, municipal. 
: •1"'\l.' 02 - fran~pon~ 10do ' târto colct in ) de passageiros. sob o regime de fre tamento, 
tll ll:l.nllllll. tpal. tnter{.'staduall· itlWJnacional. 
4 ll "', ')'0 1 Transporte roch-.,·iúrio.coktivo de passagei ros, soh o regime de rr~tnmento, municipal. 
IIP.:J-1\ no- Tmnspoll~ I.! S~olnr. 

71ll: I •UO - Operador tlJrístico-;. 

t > ..:, ;•it.d soc1::d ..: dt.: R.$300 .000.00 (trezen tos mil reais). representados por 300.000 ( trezentos mil) 
I.JlH' I.t~ de capital. no \alot nominal de R$1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e 
ml<.:.!t tlt.t.ad,, Jistribuído t·ntn.· o~ c;t''lcios ALDACI LEPAUS MULLER. com 297.000 (duzentos e 
r,· .:n·.:1 o:: s.:1e mil) quot a~ p~.:1lnzxndo um t0tal Jc R$29 / .000.00 (d uzentos e noventa e sete mtl 
J•.'<ll'.) ~\\.I LI lAN Cl-.SA M ULLER. com 3.000 (três mil) quotas perüw::ndo um total de R$3.000,00 
1 !i n· 111!1 reais ). 

( >t l i ~· I ,.\ 
'· --
·\ so.:·i ~·dad,~ intctou Sllas auvidadcs o::m 02 de Maio Lic 2()t)7 e seu prazo de durnç~o c inucterminado . 

~~\r~. 

\.., Cllta; sZio indivi:;iveis ~ nlio poderão ser cedidas ou transferidas a tace1ros sem o consentimento 
'"' o ~t lro :;oçio. n qu~m fica :1S$egurado, em igualdade de cond1ções e preço direi~o de preferência 
p. tr .l a sua aquisição se postos a venda, formalizando, se realizada a cessão delas. a alteração ' . ~.~P llll.ttltal pcrttnenh:: 

Sl-'.ll\1A. 

~\ •l'JWnsahilidaJe Je cada soc1o e restrita ao 'v<llor de suas ~otns. mas todos respondem 
:,,,,tJ.In <:~mt'ltle po;;la mt<.:grah.t.a~Yà.U J\1 ~,;apitai Sl)t;ial. 
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I ERCTIR.\ t\l.TERACAO CúNTRAfUAL Di\ SOCIEDADE: MIL TRANSPORTES TURISMO 
• R LOCACÃO D E VElCULOS LTDA M E. 

,:, ,tJmtm:,traç5o da ::.oci~<..ladc cahná isolad~rn..:ntc n sócia adm in istrndora Sra. A LDACJ LEPA US 
f\11 1! Ll:.l<. 1 '>01:-~clamente ao sócio adm inis trador Sr. W I.LLIAN C:ES.'\ MULLER, co m os poderes~ 
.llri 1 ui~i'ic.s de n.:pres~ntaçi.lo at iv<l 1.:! passiva na sociedade, .i\tdicial c c:xtrajudicial, podendo praticar 
,,,.J ·v:> atos CPmpreendidos l ll\ o bJeto social, s~.·mpre dl! interesse da sociedade, autorizado o uso do 

•'ill · l.'lliJ11~"an:t l. \ edado. n>~ {'flt.mto. em fazê-lo em ati vidatle~ estranhas ao interesse socia l ou 
., ..... l.:PT ,..,hnt•a~·ül:'s seja em I ,1\ or de qualquo;;-J· Jos cotistas ou dl' terceiros, bem como onerar ou 
~d1c-wn bens unóvcis da soci\.'dadc. '>em autoriz.ação do ourro sóc1o. 

tl5 ~ocio~ roclerfio, Jc comum acordo, lixar uma retirada mensal , a titu lo de "pro-labore", observadas 
:1:. dt!•ru~lçúes regulamentares pl'rtinentes. · 

\l! ~.:rmino de ~ada ext'rCH.'IO soçi a!. <;'111 J I de.: [)~z.embro. ü admi.nistrador prestara contas 
_1usrd icndas 1.k sua ad ministrayflo, procedemk) u elaboração do invc:ntario, do balanço patrimonial e 
du bai,tllÇ\.' dt: r~ su l tado econõm ici). cab«!ndo aos soei os. na proporç:io de suas cotas, os lucros ou 
1'>c··J.•s .:pur.td.ts 

r·~o- q tlatros m~scs s~guint~s m .. ' l(.;' rmino Jo cx.::rcicio social. os sócios deliberarão sob re as contas e 
~k:;J~:J:tra(l adtnllll:. trador (es) qtutrHio for o t·aso. 

UU 'l \·1t\ SI' <.iUNDA. 

'\ !-.C'Ci\.'dack potJerá <.1 qun lqlll:r t.::m ~O, abrir ull fech;;u· fjJ i ais OU OUtra dependência, med iante 
tlt<.:ra\·âo C\llltratual assinada por rodo·s os sócios. 

I >U .. 'l_fvl/\ I Lm.ÇCIRA. 

' l ~lku:mh> 1>11 int<:tditadu qualque1 sócio, a soc iedade continuara suas atividades com os herdeiros, 
"' .. .,;<.:· 3<>1 ~·:, ..: o 111d.lp~z. ~à o sendo possível ot: i nl.'xístindo imen:sse dc.'itt:s ou do sócio remanesccnl~, 
1 ' ·d,H de Sl'll <; lwn:rcs ~l:! rú apmildo e liq uid.tdo com base na s tllWÇ Eiu patrimonial da sociedade, a 

d.tl.J ol;1 ~~~~'~'luçüo. vc1 iticada C'Jn b:.:tl anço e~pt-cialrnente levantado. 

l'<ndi'~<d ~~ único - O m.o'smo pro~edimenw scrit adotado em outros •::asos em que a soc iedade · s~ 
' l.'SOh a Clll n:lw,:Z\o 3 SeU SUCiiJ. 

u, .!Jn11111Sir:1dorcs cicclurant. sub as pl'IWS da ki , de qu~ nllo esta impedido de exercer o 
,·dntntiStraç;~~l dH socicx ladt.'. pOr ki espt"C'ittl. ou em virtude de condenação criminal. ou pôr 
,;,- ~~~·-• lll trur ~,,b os et~itos dela, u pt:na q ue '..:de. a inda que tcn1porariumeme, o acc::sso a cargos 
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I I l<l EIRJ\ t\L T"ERAÇÃO CONl R..<\Tli/\L DA SOCIEDADE: tvi i L TRA SPORTES TURISMO 
. E LOCACAO DE VEICULOS L TOA ME. 

puhlt~th . nu p(H <.:rime l~lltment..tr, ue prcvan~açào, peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra 
,: n ,•thmÜu poj1u\ar. contra o si ::;tcma financeiro nacion:-~1, contra norma_;:; de defesa da concorrência, 
<..' O ll!r::t a:-; rda~·0cs de; .:onsltmo. fé publica, ou 1:1 propncdade. ' 

1 1::; i!•Jnrinistrudon::s dcci<Ham. sob ns penas da lei, de que 11ão esta irnpedid.o de exercer o 
.tdlllmi:>lra<;au Ja sociedade, pôr lei especial. ou t:m virtude de condenação criminal, ou pôr 
·~c encontrar sob os efeitos dela, "1 pena que \ede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
p(1i. ltc~15; üu pôr crime faliment:-~r. de prevaricação. peita ou suborno, concussão, pt:ctJ iato. ou contra 
d cctHlO rnÍ:I popular, con tra u s is tema financeiro n.acionul. contra nom1as de defesa d<l concorrência, 
.:\lil~ra a:-. n..:I.1<;Õt:S de nmsurno. fé publica, ou a propriedade. 

n li •ro p:.H<t o exercício e o culllprimento dos direitos e obrigaçõ<::s resultantes é na Cidade de 
1 ',\J'J.\CIC t\- ES. 

\, • l.tu~ula~ t: corH.Ii\·,)c~ esl\lb1. kctdas em atos j.1 arquivados c '-lue ni\o foram expressamente 
nwdttic~da.., por esta altc.raçào co11tinuam em vigor. 

J j'c r ~·stM~o'm assim justos e c~JntratadGs. as$tnam est~ instrumento. 

( ult :tci~u - l~s. 27 de .Junho dt> 1017 

.. ~ ~ . . , .. \1 o_ .... .... HRk.\.~ ......... ~ .. 0~ 
'--./ ALDACI LEPAUS MULLER . 

.. . Wllí.vt1J .. ~ .. &ú!~~ .. ................ .. 
Wll LIA!': CESA MULLER 
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