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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2019 
DISPENSA Nº. 012/2019 

TERMO OE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O IMP -
INSTITUTO MUNICIPAL OE PREVIO~NCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS OE MANTENA E A EMPRESA MB GESTÃO 
PÚBLICA LTOA., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS OE ORGANIZAÇÃO GERAL DE CONCURSO 
PÚBL.ICO. 

O IMP - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena, Estado de Minas 

Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Sete de Setembro, nº. 528 

- Centro - CNPJ: 02.888.096/0001-00, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, 

Sr. ARI JÓRIO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 459.167.056-20, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MB Gestão Pública Ltda., inscrita no CNPJ 

sob o número 04.597.723/0001-70, estabelecida à Rua Dom Rodrigo, nº. 303, sala 03, 

Bairro Santa Rosa, na cidade de Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais, representada por 

seu Sócio Diretor, Sr. Jobert Macário de Oliveira , brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o 

nº. 296.364.066-44, CRC/MG nº. 056.908-04, daqui por diante denominada simplesmente 

CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação nº. 12/2019, e de acordo com a Lei nº. 

8.666 de 21/06/93, alterada pela Lei nº. 8.883 de 08/06/94, art. 24, inciso 11, resolvem 

celebrar o presente CONTRATO. observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constituí objeto deste a contratação de empresa de 
Consultoria especializada em organização de concurso público destinado ao provimento de 
cargo e vaga na estrutura do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Mantena - MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATADA 
se obriga a executar os serviços referidos na cláusula anterior utilizando profissionais de 

formação superior e experientes nas suas respectivas áreas de atuação. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA - O presente contrato terá v1gencía de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da sua assinatura, podendo ser renovado por igual 

período, conforme art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93. 



CLÁUSULA QUINTA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Pela prestação 
de serviços, a CONT RATANTE pagará a contratada o valor total de R$: 9.280,00 
(nove mil duzentos e oitenta reais), pagos em até 5 dias após a entrega do resultado 
final. 

5.1. Pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2% (dois por cento) ao mês 
sobre o valor anual do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTES - Os preços acima acordados serão fixos e 
irreajustáveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA 

7.5 São obrigações da CONTRATADA: 
7 .5.1 Elaborar minuta do edital e submetê-lo à aprovação da contratante; 
7.5.2 Produzir e aplicar as provas dos respectivos cargos, com mínimo de 40 
questões cada; 
7 .5.3 Contratar fiscais e coordenadores para aplicação de provas; 
7 .5.4 Julgar e responder possíveis recursos apresentados pelos candidatos; 
7.5.5 Corrigir provas e elaborar relatório de classificação dos candidatos; 
7.5.6 Manter central de atendimento telefônico e de e-mail aos candidatos no 
horário comercial ; 
7.5.7 Executar os trabalhos com equipe de profissionais experientes e com 
formação superior em suas respectivas áreas de atuação; 
7.5.8 Garantir o necessário sigilo das provas, responsabilizando-se por qualquer 
vazamento antes de sua apl icação. 
7.5.9 Orientar a equipe da Autarquia nas informações e cadastro do concurso junto 
ao Tribunal de Contas do Estado; 
7.5.10 Organizar o acervo de documentos do concurso e disponibilizá-los à 
Autarquia para o devido arquivamento. 
7.5.1 1 Observar o disposto no termo de referência, parte integrante deste edital. 

7.6 São obrigações da CONTRATANTE: 
7.6.1 Instituir Comissão Interna de fiscalização, para acompanhamento e aprovação 
dos trabalhos; 
7.6.2 Disponibilizar local e veículo para realização das provas escritas; (f 
7 .6.3 Providenciar instituição bancária para recebimento dos boletos de inscrição; 
7.6.4 Efetuar as publicações obrigatórias do edital e avisos do concurso; 
7.6.5 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante 
estabelece a Lei Nº. 8.666/93. 



7.6.6 Disponibilizar Servidores qualificados para atendimento das necessidades da 

CONTRATADA; 
7.6.7 Efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta 

do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS - Pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a CONTRATANTE garantirá o direito de ampla defesa e o contraditório à 

CONTRATADA, antes aplicar as seguintes penalidades: 

8.1. advertência; 

8.2. multa nos seguintes percentuais: 
8.2.1. 2% {dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infringência de 
qualquer dispositivo contratual, dobrável na reincidência, em conformidade com a Lei 
Federal nº. 9.298/1996. 
8.2.2. 2% {dois por cento) ao mês, sobre o valor total do contrato, quando a 
CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir o prazo na execução dos 
serviços estabelecidos na sua proposta. 

8.3. suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

8.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabil itação perante o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA- RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1 . A rescisão poderá ser: 

9.1 .1. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos a 
seguir enumerados: 

9.1.1.1 . não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos; 

9.1,1.2, cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

9.1.1.3. lentidão constan te no cumprimento do atendimento dos serviços, levando o 

CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA; 

9.1.1.4. atraso injustificado no inicio dos serviços; 
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9.1.1.5. subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato. 

9.1.1 .6. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

9.1.1.7. dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

9.1.1.8. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATANTE, que prejudique a execução do contrato; 

9.1.1.9. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do 

órgão CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

9.1 .1.1 O. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

9.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
administrativo, desde que haja conveniência do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - Sem prejuizo das sanções previstas 
no art. 87 d_a Lei Federal nº. 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às 
penalidades, asseguradas a prévia defesa: 

10.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

10.1.1. até 05 (cinco) dias, multa de 0,5%, sobre o valor da obrigação por dia de 
atraso; 
10.1 .2. superior a 05 (cinco) dias, multa de 1,5% sobre o valor da obrigação por dia 
de atraso; 

10.2. Pela inexecução total ou pareia_! do Contrato; 

10.2.1 . multa de 2% (dois), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida; ' 
10.2.2. multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 
real izada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
10.3. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 
10.2.1 e 10.2.2 será o do valor inicial do Contrato. 



10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 
acarretar ao CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS · As 
despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por 
conta da seguinte dotação constante no orçamento municipal para 2019. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO/ SICOM NOMENCLATURA 

1 Recursos do Exercício 
Serviços de Terceiros Pessoa 

00002.0112210024.005.33903900000 (F37) Corrente 
00 Recursos Ordinários 

Jurídica 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GARANTIA - A CONTRATADA ficará isento 
de prestar garantia para a execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O FORO · As partes contratadas elegem o Foro 
da Comarca do CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS - Fazem parte integrante 
do presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no 
instrumento convocatório e as Normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, 
principalmente nos casos omissos. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos - MG, 26 de julho de 2019. 

Testemunhas: 

#fY 
ARI JÓRIO 

CONTRATANTE 
Diretor-Presidente 

~~~~~~i:~%1: NOME: ~r 

CPF: 1)b.Ç5' 1 ?-9Q; 



' , • 
QUARTA ALTEAAÇ~O ÇONSQLIOADA DO CONTRA TO SOCIAL 

MÁXIMA - AUDITORIA, CONSVL T,ORI~ E TREINAMENTOS 'L TOA 

Pelo presente instrumento e na melnor forma d.e 'direitn, os ab.aixo-llssinados, 

JobJ!r.t Macário de.Oltv.eira, brasileiro, coritador, casado-no regime de comunhão parcial de bens, 
nasci.do em Qi/0,1/1960, identidade 056.908/04, CRC MG, CPf: .296.364.0Q6-44, residente e 
domiciliado na !'lia F'rancisco Proença, 134 ·- B, Santa Rosa~ Selo Horizonte / MG e a sócia Lella 
R§l,glna d11 Ba:rcelôS, brasileira, administradora de empresas, s,olteira, naseida em 02/09/1969, 
portadora da identidade 22A89 - CRA MG, ·CPF: 779.174.0.56-72, residente e domiciliáda na rua 
Silvério Ribeiro, 279 apto 102 - CEP: 31.2~0-590 - bairro Santa Rosa - Belo Horizonte / MG, 
únicos sócios da empresa MAxlma - Audit0Fia, Consultoria e Treinamentos Ltda., registrada 

,.--..,, no Cartório Civil das P!111~oas.,lllfic;liças sob riº 108 .. 3'80 , livro A, em 107o7J2001, inscrita no CNPJ 
so.b nP 04.597.72~001-70, resolvem, êle Çó.mum acordo, alterar e consolidar as cláusulas e 
condi~· conª1i!utivas d.a sociedade; de a~_o:rdo eonr ãs cláusulas a seguiF. 

Clâusulit· Primeira -A sociedade passa a .de1Jpminar,se MB GESTÃO PÚBLICA L TOA. 

Cláuisu.la. Segunda - A empr.esa, ôe natúre:i;~ .juridica Soçiedad~ Simples Limitada, altera seu 
o!>'jeto social de pre-stação de serviços, .conforme: disêrimlnação ab11lxp: 

1 - Consµltoria pública e privada - CNAE 702'0-4100: 

a) MSessoria e corfsültoria n11s áreas, fí.naJtceira, administrativa, tributária, convênios .e 
patrimonial; - •. 

b) Assessoria e consuíloriá em planos de carg0&1 caue.iras e salários; 

c) lnventári.os e reavaliação de ativos; 

d) Ayl!)Lação de desempenho funcional; 

e) Assessoria e consultoria em rec,ui'scos humanos~ 

f} As.s8ssol'ia e eonsultorla em compras, licitações a contratos administràtiVos; 

g) As11essorfa e cons-ultoria em ébntrôladoria; 

2 - E!aboraçãQ e 8Xecµção de concurso.s e processos .seletivos de pessoal - ÇNAE 7 490-1 /99; 

3 - Digitalização e arquivo de docun:ientos e.m:9eral- CNAE 8219-9199; 

4 ~ Pesquisas elsltõrais ê correlatas - CNAÊ 73;?0-3/00; 

5 - O~nvolvimento e: e.labQr.ação de apostilas, ,e.artilhas-, manuais e materí,ijs infonnativos em 
geral-CNAE 5811-5ÍOO; , " 

6·-CJ.Jrs'O.s, palestras, capaolta~s é treinamentos de pessoal . CNAE 8599-6/04. 

Cláuaul~ Terceira -A sociedadl:! contínua com súa 'sede na rua Cacohde nº 1.42q - ÇEP 31~~ 
510, l:5aii'fo Cachoelrinha - l3elo Horizonte/ MG. ~ . 

AUTENTICAÇÃO ' )f~ 
Confero com O original 

apresentado ._, 

~ ).,--4!1 
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Clãusul~ Quarta - O capital social contintLa ,sendo d_e R:$20.000-,0Q ( vinte mil :reais ), dividido em 
2.000 ( duas mil) cotas no valor unitário de R$10,0Ô ( dez téais ), assim distribuído: 

-
SvCIO COTAS % DO CAPITAL VALOR-R$ 6f l'l'4r,~,j, Jobe1:tMacário d& Oliveira 1.880 94.00 18.800,00 

º ~r· \ Lellüeciina de Barcelos 120 600 1.200,00 
'rotai .·,J 2.000 100.00- 20.000,00 ' r 

~ ~r"'"t· ,.__ ,., ' 
'o4" >.,;:, o 

• . .. 
Clâus.ula Quinta - As cotas são mdtv1slve1s e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros, s_em o expresso consentimeoto cfo sócio .r.emanescente, cebeodo a ele o direito de 
prefetênõlã, obsetvândo-se: 

1 - .o só.oie remanescente deverá ser comunicado, . .por escrito, para manifestar a· respeito da 
pr~erên.cja, no p~o d1;1 30 ( trinta ) dias, findo o qual, sem que naja manifestação, poderão as 
eotas• ser cedidas a terceiros. 

li ,- A re_sponsabilidac!e dos. sócios c.ontinU'a,. nos ·termo da L~. limit!l!ta-à Importância do capital 
social, tQdos respondend.o solidarlamente peta s.ua lnfegralização. 

Cláll.lula Sexta -A socieda<;le será admln)strada pqr ambos os -sócíoii, isoladamente, vedado o 
uso do nome c_ometcial em operações ou neg6c'fôs estrarmos ·,iQS ·interesses ·contratuais, 
es'pééialmente em ªvais, ·endosses o.u fianças. 

Cíá.u.sula Sefima - A sociedade iniciou suªs lllividaile§ em 09/07/2001 e continua com prazo de 
du~o por ternpo indeterminado_ 

Cláusula Oitava - .O$ só.çios P.oderão efetuar retirada ·mensal a titulo. de. Pró-Labore, a ser fixada 
p,eriõ'dicam.ente p,elo.s sócios. 

Ctãasala Non11 - ó exe~çfci9. social da sociei!ad_e .obedecerá ao ano caléndáno e a cada dia 31 
de dezembro .serão le11al'itadas as demonstraç§es financeiras e ~ lucro apurado terá O destino 
pactu~'do entre os sóci'.os, 

Cláusula Décima - No éaso de faleclm_ento, lmpeqimente. ou interdição de qualquer cotista. -a 
socieqade continuará em atl\lld!id.e, obedecida a ler viQente. 

Cláusula Décima Primeira - O~ sócias deçlaram, sob as penilS da Lei, que não estão ·impedidos 
ao livre exerelcio das e!f\,idades propostas. 

Cláusubi Déc.ima Segunda • .os sócios elegem o foro desta comarca p11ra qualquer ação 
fundada oé$(8 confrato. 

E por- ass:im se acharem Justos e contratad~, fitll!am as partes o presente contrato, em três vias 
de· igtlal forma e teor, 

Belo Horj;zp!l!l!, 24 de fevereiro de 20-1 s. 

._,,.. 

AUTENTICAÇÃO 
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17/07/2019 Re~ta Federal do Brasil 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1 NUMERO DE INSCRI~ I COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAQI OAlADEABERl URA 

1 
04.697.72310001-70 CADASTRAL 1010112001 
MATRIZ 

1 NOME EMPR.eSARIAL 
: MB GESTAO PUBLICA LTDA 1 

1 TITULO 00 ESTABEl EO'-'.ENTO (tfOME OE F"ANTA$1A} 

1 ,~· 1 

l """""'GO E DESCRI........, DA ATMOA0E ec~--'CA PRINCIPAL 
70.21)..4..(10. Atividades de consultoria em qestão emores.arlal, exceto consultoria técnica esri,nciflca 1 

u..MUUE OESCRl\,,W DAS ATMOAOES ECONVMICAS SECUN- IAS 
74.90.1-99 - Outras atividades profl"lonals, cientificas e técnicas não especificadas anterionnonto 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços espoclallzados do apolo administrativo não especificados 
anterionnen.te 
73.20-.3,.00 - Posqulsas do mercado e de opinião pUblica 
85.99-6--04 - Treinamento om d0$onvolvimento orofissl onal e ge-renclal 

l l,;UUIIGO E OESCfU\r",V 0.-. NATUREZA JURIOICA 
2U.O - Soc,ledade Simples Limitada 1 

LOGRADOURO 1 1 NUMERO 
1 

1 COM?t.EMENTO 
RCACONDE 1426 

CEP 

1 
I BAIRROIClSTRITO 

1 
I MwidPIO 

1 1:G 31.130-510 : CACHOEIRINHA : BELO HORIZONTE 

EJ«>EREÇO ELETRÓNICO 

1 
: (031) 3213-3185 
1 TEl.EF()K.E 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL {EFR) 

·"" 
SIT\JAÇÃOCADASTRAl. 

1 
1 OATAOA $1TUAÇÃOCADASTRAL 

ATIVA 10/07/2001 

MOTIVO OE SITl,JAÇÃO ~ 

sniiAÇ).õ ESPECIAL 

1 
1 OA.TA 0A. smJÃêÃO ESPECIAi. -·- •. u -.......... 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n• 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 17/07/2019 às 13:14:48 (data e hora de Brasília). Pâgina: 1/1 

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurldlcaJCNPJlcnpjrevafCnpjreva_Solicitacao,asp 1/1 



13/1)3/2019 

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

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

Nome: MB GESTAO PUBLICA LTDA 
CNPJ: 04.597.723/0001-70 

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

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

A acenação desta certidão está condicionada à veríficação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 16:27:32 do dia 13/03/2019 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 09/09/2019. 
Código de controle da certidão: 8F75.048E.CC0F.D3FB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



23/05/2019 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

t !>..._A._,~-i,,_ o SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS ., s;.- ~~ 

º' ·J v ~ 
CERTIOÃO EMmDA EM: ~:i ó'I '4 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 23/05/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ : 
21/08/2019 

NOME: MB GESTAO PUBLICA LTOA 7 
CNPJ/CPF: 04.597. 723/0001 • 70 

LOGRADOURO: RUA CACONDE NUMERO : 1426 

COMPLEMENTO: BAIRRO : RENASCENCA CEP: 31130510 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública E.stadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo ac·ima identificado que vierem a ser apuradas, é certi ficado 
que: 

1. Não con.stam d~bltos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiliz.ação para lavratura de escritura pública ou re~istro de formal de partilha, de 
carta de ad~udica~o expedida em autos de inventário ou de arro amento de sentença em açlo 
de s;1caraç o judicial, divórcio, ou de partilha de bens na unlio estável e ae escr itura pública de 
doa · o de bens lmóveisí esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraç o do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabeleclmentos da emP:resa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Dívida Ativa. 

1 
IDENTIFICAÇÃO 

1 
NUMERO DO PTA 

1 
DESCRIÇÃO 

1 

1 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo d l sponlblllzado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas GeralsÁ na Internet: http:/ / www.fazenda.mg.gov.b r 

=::> Empresas => Certificação da utentlcldade de Documentos. 

1 
CODIGO DE CONTROLE OE CERTIDÃO: 2019000335011749 

https:/lwww2.fazenda.mg.gov.br/solfctrt/SOUCOTJOETALHE_746?descServico=Sollcttar+Cerüd%E3o+<fe+O%E9bitos-t-Tribut%E1rios&ruxnProto... 1!1 
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• Prefeitura de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretaria da Receita Municipal 

DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA 

REGISTROS DE ACESSO 
Codigo de Controle: AJEEGMGOLP 
Documento/Certidão n° 11.663.595 Exercício: 2019 
Emissão em: 01/07/2019 Requerimento em: 14:29:15 Validade: 31/07/2019 ~ 

f Nome: MB GESTAO PUBUCA LTDA 
O CNPJ: 04.597,723.0001.70 o 
t: t:: 
~ Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debl tos posteriormente apurados, a Diretoria de ~ 
~ Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Munlclpal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certlRca que ~ 
0 o Contribuinte acima encontra~se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos 1 ··""" ...... -,.,...... 1 

Nos termos do Decreto 15. 927/ 2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e 
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros 

de acesso deste documento. 

aidonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnfinelguiaCNO.xhtml 111 



01/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDE RAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 04.597.723/0001-70 

li Imprimir 

Razão Social:MB GESTÃO PÚBLICA LTOA EPP 
Endereço: RUA CACONOE 1426 / CACHOERINHA / BELO HORIZONTE / MG / 31130-

510 

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 sit uação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - 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:30/06/2019 a 29/07/2019 

Certificação Número: 2019063000405788153796 

Informação obtida em 01/07/2019 14:31:19 

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

htlps://consufta,oQ'f.calxa.9ov.br/eonsuf1acrf/pages/consultaErnpregad0í.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MB GESTAO PUBLICA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS )CNPJ: 04.597.723/0001-70 

Certidão n º : 169649271/2019 
Expedição : 22/03/2019, às 17 :31:41 

{ 

Validade: 17/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

<1::, o 

Certifica-se que MB GESTAO PUBLIC A LTDA 

(MATRIZ B FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
04. 597. 723/0001-70, NÃO CONSTA do Banc o Nacional de Devedores 
Trabalhis tas. 
Certidão emitida com base no art . 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tr ibunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidad e dos 
Tr ibunai s do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos o s seus est abelecimentos, agências ou filia is. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www. t st . jus. br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nadimp l entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais traba l histas, inclusive no concernente aos 
reco lhimentos previdenciá r i os, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l e i; ou decorrentes 
de execução de aco rdos firmado s perant e o Min istério Público do 
T roba lho ou Comissao de concillaçao Previa. 



23/04/2019 

CONSELHO REGIONAL OE AD:i:;;STRAÇÃO OE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRlADA PELA LEI~ 4.769, OE 09/091196S 

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍ DICA 

CERTIFICAMOS para todos os devidos fins de direito, que a empresa MB 
GESTAO PUBLICA LTDA, CNPJ 04.597.723/0001-70, está devidamente 
registrada neste Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, sob o 
nº 03-003317/0, de 19/03/2007 , tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(s) 
profissional(is) citado(s) abaixo. CERTIFICAMOS, ainda que a referida 
empresa, encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta 
entidade, até o exercício de 2019 e está apta ao desenvolvimento das 
atividades pertinentes à profissão de Administrador. 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO($) 
LEILA REGINA DE BARCELOS 

Impresso pela internet sob N. 3501.6210.7504.1 960 em 23/04/2019 - 13:49:19 
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site www.cramg.org.br. 

Válida até 31/03/2020. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

CONSELHO REGIONAL DE A OMIN.ISTRAÇÃO OE MINAS GERAIS 
Av. AfOl'SMI Ptn .. ta1. 1• I ndar, c,ntto, Bdo Nori.i-onte., MO, CEP: SOUG-002. (31)321MSOO. ...._.çnmg,org.bt. 

' "'ffl9êer.mg,Of9,bt' 
Sc.:c:1ona15: ~li• (3n 3212-441>1 • GovcmMcw vabdarn (3.JJ l.121..J9l0 - lpatit1;1 (31) 3842-438"2 

• J\lil de Fon, (32J 1 215-5812 • Monto Cluos (lS) l222·2'7n . Pou,o Alegre (15) 3,,4;1"1· 214$ 
• Ul>w.aba t,4) SU6-t7Z&. Sdc L.agon (-31J ,n..,oou. UbffUnóEil (k) sm..,2,30 . Unll {li) l878-24«. varqin.hoa (JS) sm~,, 

11, 



23/04/2019 

·"' CONSELHO REGIONAL OE ADMINISTRAÇÃO OE MINAS GERAIS 
AUTARQUlA CRJAOA PELA LEI Nº 4.769, OE 09f08/196S 

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA FÍSICA 

CERTIFICAMOS para todos os devidos fins de direito que o(a) profissional 
LEILA REGINA DE BARCELOS, CPF nº 779.174.056-72, está devidamente 
registrado(a) neste Conselho, sob o nº 01-022489/D. CERTIFICAMOS também 
que o(a) referido(a) encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para 
com esta entidade até o exercício de 2019, não sofreu penalidade de 
natureza disciplinar ou ética no âmbito deste Conselho, estando apto(a) ao 
exercício da profissão. 

TITULAÇÃO: ADMINISTRADOR 

Impresso pela internet sob N. 7576.6020.1 086.4492 em 23/04/2019 -13:52:06 
Para verificar a autenticidade deste documento ccnsulte o site www.cramg.org.br. 

Válida até 31/03/2020. 
Qualquer rasura ou emenda invalJdará este documento. 

CONSELHO REGIONAL OE ADMINISTRAÇÃO OE MINAS GERA.IS 
Av. Atonto Pffta, 111, 1• •M1r, Ccnt,o, Btlo Horilont,:, MG, CEP: ,10130-002, (St) S21M&OO. w-.cnmg.org..br. 

c,-m9@cnm9,o,g.tw 
Sccdonds: DtvtitOpOll• 1>7) 3212-4401 • GO"Vtmldor V.Sa<larC'll (33) 3211,,3'30 • IPitfnQI (31) 3142-41&2 

• J\lic de FoH (32) ll15--Ht 2 • Montn Claros (la) lZ-l2-27n • P<>ti:to Aleg,c 135) 3421·21'$ 
• Uberaba (3() 3n&-112, - Sete Ligou (31) 3n"-003l. Ubt:n.lOOli (:M) 323$-3230 . Un11 (38} 3976-2"4. Vlltg.lnba t3-5) J m-119 

1/1 
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ATESTADO oe.·cAPACIDADE TÉCNICA 

Ate$1,arnos para os deVidos fins que a empresa MB GM1lo Pública Ltda. EPP, sediada ê Rua 
Caconde, 1426 - Balm> Caehoelrínha - Belo Horizórrte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.597.723/0001.70, registrada no Qonselho Regional de Administração de Minas Geraís sob o nº 
CRA-MG 03.003317/0, sob coordenação :do Sócio Diretor Jobert Macário de Oliveira - CRC/MG 
056.908104, sob a responsabilidade T~lca da Administradora Leila Regina de Barcelos • CRA/MG 
22.489, e oolaboraçâo da seguinte equipe técnica: Analista de Sistemas Thales Augusto de Oliveira 
Moreira. RG MG--14.696.636, Professora de Português Rosiene Eliana Lima Gomes Oliveira - RG 
MG-6.402.630, Professor de Português Tulíus Mendonça de Lourdes - RG M-3.478.328, Advogado 
José de Fátima Campos - OAB/MG 68.960, Ffslco Álvaro Nunes de Oliveira - RG M-9.151.414, 
Engenheiro Cfvil Helton Fernando de Olfvefrá - RG M-1.359.608, Enfermeira Sheila Regina de 
Barcelos - RG M-3.105.547, Mestre em História Social M0níca Maria Lopes Lage - RG MG 
7:117.445, Psleõk>go Guilherme Ferreira, Jprge - RG 5.235.090, Assistente Social Anna Luiza Bloíse 
santana • CRESS/MG Nº 13.094, Pedagoga Vlrgfnia Alves Vieira Marques - RG MG12.170-283, 
Professor de Matemátk:8 C&los Roberto Amancio Sousa • RG M 6.303.204, Psicopedagoga Ana 
Cárollna Oliveira Zlca Reis - RG MG 10.589.569 prestou os serviços a Prefeitura Municipal de 
Almo,_ • MG com sede Av. Raul -soares, 310 • Centn>- Aimorés/MG, Inscrita no CNPJ nº 
18.348.094?0001·50, na ORGANIZAÇÃO GERAL DO CONCURSO PÚBLICO N". 01/2016, com 
2.1147 Cll!;ldÍdâtos. lnsciítos. para provimenllo- de, 127 vagas. dlstribilldas nos seguintes cargos do 
quadro êfeliVo: 

Nlvel Fundamentá!: Agente Administrativo, Agente de Combate a Endemias, Ajudante de Serviços, 
Auxíliar Administrativo, AOXiTiar de Serviços Gerais, Motorista, Oficial da Obras e Serviços - Podador, 
Oficial Especializado Carpinteiro, Oficial Especializado Mecênico, Oficial Especializado Mestre de 
Obras, Operador de Méqulnas Leves e·Ope,ador de Máquinas Pesadas. 

Nlvel M6dlo: Técnico em Contabilidade e Técnico em Segurança do Trabalho. 

N,lvel Superior: Advogado, Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho, Fisioterapeuta, Médico Clinico 
Geral, Médico Veterinério, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo, Professor de Educação Básica 1, 
Pro,tessor de Educação Bésica li, Professor de Educação Básica Ili - Ciências, Professor de 
Educaç(o Béslca Ili - Educação, Professor de Educação Básica Ili - Geografia, Professor de 
Educação Bésica Ili - Historia. Professor de Educação Bésfca Ili - Ungua Estrangeira Inglês, 
Protessoc de Educação Bésica Ili - Lfngua Portuguesa, Professor de Educação Básica Ili • 
Matemática, Supervisor Pedagógico e Tecnófogo·em Segurança do Trabalho. 

Atestamos também que os processos de lnscric;ões foram via Internet através de site da empresa, as 
provas aplicadas com útifização de cartão resposta e correção por leltura ótica, sendo os serviços 
executados de acordo com Conlrato Administrativo nº 0018/2016, dentro dos prazos e cronograma 
8$\Sbelecidos, com ótimo nhlef de qiJalidade técnica e profissional, sem qualquer incidente que possa 
desabonar a 8f)lpresa ou seus proflssjonaís. 

Atestamos ainda que o Concurso Pllbllco nº 0112016 foi devidamente homologado por essa Prefeitura 
em 28 dé dezembro de 2016 através dO Decreto nº 05712016. 

Alrnprés, 28 de dezembro de 2016. 

' 

~ffN'daSllv• 
Prefeito Municipal 

:1 
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