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CÂMARA DOS DEPUTADOS

TVR
N.o 111, DE 2012
(Do Poder Executivo)
MSC 262/2012
AV 492/2012
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 896, de 05 de outubro de
2010, que outorga permissão à Fundação Bom Jesus para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de
Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.
(À COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09190 - CCJR) REGIME
DE TRAMITAÇÃO: ART. 223 - CF)
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Mensagem nQ 262

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3Q, do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões às entidades abaixo
relacionadas para explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1- Portaria if 721, de 3 de agosto de 2010 - Rádio Lavras FM Ltda., no
município de Lavras - MG;
2 - Portaria nQ 791, de 26 de agosto de 2010 - Sistema Itaunense de Radiodifusão
Ltda., no município de Campanha - MG;
3 - Portaria nQ 870, de 23 de setembro de 2010 - Rádio e Televisão Di Roma
Ltda., no município de Caldas Novas - GO;
zJ.---Portana nQ-89o,-de--S d'-e-o-u---'-tu-'bro-de 2010 - Fundação Bom Jesus, no
município de Espera Feliz - MG;
5 - Portaria nQ 1.029, de 5 de novembro de 2010 - Alô FM - Sociedade Ltda., no
município de Serro - MG;
6 - Portaria nQ 214, de 6 de junho de 2011 - Alô FM - Sociedade Ltda., no
município de Diamantina - MG;
7 - Portaria nQ 215, de 6 de junho de 2011 - Ocan Comunicação Digital SE Ltda.,
no município de Canaã dos Carajás - PA;
8 - Portaria nQ 349, de 17 de agosto de 2011 - Empresa de Radiodifusão Alfa
Centauro Ltda., no município de Mauaná - PA;
9 - Portaria nQ 351, de 17 de agosto de 2011 - Sistema Haragon de Comunicação
Ltda., no município de Registro - SP;
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10- Portaria n 359, de 17 de agosto de 2011 - Rádio Santa Cruz AM Ltda., no
município de Santa Cruz - RN; e
11 - Portaria nQ 545, de 6 de dezembro de 2011 - Sistema Itaunense de
Radiodifusão Ltda., no município de Paraisópolis - MO.
Brasília,

15

de

junho

de 2012.
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j

EM n2 . 222/2011 - MC

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 102/2001-SSRlMC, com vistas à
implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de
Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.
2.
A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro
de 1997, e suas alterações, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica
e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Fundação Bom Jesus
(Processo nº 53710.000239/2002) obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos
estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, homologado em 27 de novembro de 2009, motivo pelo qual outorgo a permissão, na
forma da Portaria inclusa.
3.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 da Constituição, o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Bernardo Silva

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N Q 896

,DE 5

DE

OUTUBRO

DE 2010.

o

MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, em conformidade com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nQ 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nQ
53710.000239/2002, Concorrência nº 102/2001-SSRlMC, resolve:

Art. 1Q Outorgar permissão à FUNDAÇÃO BOM JESUS para expiArar, pelo prazo
de dez arlOS, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do artigo 223, § 3Q , da Constituição.

Ali. 3Q O contrato de adesão decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior.
Art. 4Q Esta POliaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso nQ

492

- C. Civil.
Em

15

de

junho

de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
DeputãâüEDUARDO-OONIES
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Exce1entíssima Senhora Presidenta da
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que outorgam
permissões para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada constantes
das Portarias n~ 721,791,870,896 e 1.029, de 2010; 214, 215, 349, 351, 359 e 545, de 2011.
Atencio samente,

Ministra de stado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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DECLARAÇÃO
Os abaixo assinados, dirigentes da Fundação Bom Jesus, declaram que:
a) a entidade não possui autorização para explorar o mesmo tipo de serviço
na localidade de :espera Feliz, Estado de Minas Gerais, e que não
excederá os limites fixados no art, 12 do Decreto-lei n.o 236, de 28 de
fevereiro de 1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;
b) a entidade não se encontra declarada inidônea por ,qualquer órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e
,do Distrito Federal, ou ainda, não está com o direito de licitar e contratar
com o Ministério das Comunicações suspenso;
c} nenhum sócio integra o quadro societário de outra entidade exploradora do
mesmo tipo de serviço de .radiodifusão na localidade objeto deste Edital,
nem de outras entidades exploradoras de serviços de iadiodifusão em
localidades diversas, além dos limites fixados no art. 12 do Decreto-lei n. o
236, de 28 de fevereiro de 1967;
d) nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, que lhe assegure
imunidade parlamentar, nem exerp~ cargo de supefVlsao ou
asséssoram~fltQ fl-ij Açl.mlmstra~ãQ Pública, do qual decorra foro especial;
e) nenhqffi AAl~~f1te :P~l;cipa qij direção de outra entidade executante de
SyM90 ' HfIl raqiQdlfusAp, ne:p:1. qy outras empresas de radiodifusão, em
lppq~dag~s diVIVrSqS,
excessQ aos linlit~s fixados no art. 12 do Decreto0
l~i n. 236, de 28 de fever~iro de 1967, mesmo que a proponente venha a
~~r
çom a optofga.
!-''I"+Uf.4-Ll-lf-H+U'·
(MG), 28 de março de 2002
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Neide Aparecida Ananias Nunes-CPF 658006136-72
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DECLARAÇÃO

)

Os abaixo assinados, d:irigentes da Fundação Bom Jesus, declaram que:
a) a entidade não possui autorização para explorar o mesmo tipo de selviço
na locálidade de Fertredouro, Estado de Minas Gerais, e que não excederá
os limites fixados no art. 12 do Decreto-lei n.o 236, de 28 de fevereiro de
1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;
b) a entidade não se encontra declarada inidônea por .qualquer órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, ou ainda, não está com o direito de licitar e contratar
com o Ministério das Comunicações suspenso;
c) . nenhum sócio integra o quadro societário de outra entidade exploradora do
mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade objeto deste Edital,
nem de outras entidades exploradoras de serviços de radiodifusão em
localidades diversas, além dos limites fixados no art. 12 do Decreto-lei n. °
236, de 28 de fevereiro de 1967;
d) nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, que lhe assegure
imunidade parlamentar, nem exerce cargo. de supervisão ou
assessoramento na Administração Pública, do qual decorra foro especial;
e) nenhum dirigente participa da direção de outra entidade executante de
serviço de radiodifusão, nem de outras empresas de radiodifusão, em
localidades diversas, em excesso aos limites fixados no art. 12 do Decretolei n.o 236, de 28 de fevereiro de 1967, mesmo que a proponente venha a
~oDternpJLad,a com a outorga.
. i \ ./
Manhumirim (MG), 28 de marçd·a~'~q(t~):·!
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Estatutos da Fundação Bom Jesus: Capitulo I
- Denominação - Sede - Finalidades
I

,/

.

Artigo 1° - A Fundação Bom Jesus, com sede na cidade de Manhumirim, Estado d6j Mina "Gerais,
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instituída para as finalidades abaixo, obedecendo aos presentes estatutos e as/ çlisposiçõ s legais cabí-

I

nacionalidade brasileira, podendo, para t1nto,

trióticos e ~ristãos da

.

Foutras atividades afins, de acordo co~ as conces-

sões ou permissões que lhe venham a ser outorgadaf pelo Governo Federal. A entidade, por ser cultural e
Evangelizadora, não tem finalidades lucrativas. Parádrafo 1- A Fundação poderá: a) mantrr serviços subsidiários de natureza educacional, cultural, social e de promoção humana, desde que esteja habilitada
financeiramente, e sem prejuízo das suas atividades e finalidades primárias; b) fundar e manter, em qualquer parte do território nacional, departamentos, estabelecimentos e unidades patrimoniais,'para o exercício de suas finalidades ou para obter meios para manutenção das mesmas. Parágrafo 11- O ano social da
Fundação coincide com o ano civil. - CAPíTULO 11 ~ PATRIMÔNIO - Artigo 3° - O patrimônio da Fundação éconstituído de todos os bens que formam o ativo da 'RÁDIO SOCIEDADE A VOZ DE MANHUMIRIM lTDA.'
e de todos aqueles que a Fundação vier a possuir a qualquer título. Parágrafo 1- Os recursos financeiros da
Fundação se constituem da receita oriunda de seus bens patrimoniais, de donativos e legados,'subvenções e auxílio dos poderes públicos ou de entidades. Parágrafo 11 - A Fundação não remunera os membros
de seu Conselho Diretor, pelo seu exercício de funções, não distribui lucros ou vantagen~, bonificações e
dividendos de qualquer espécie; aplica integralmente no Brasil o "superávit", eventualmerte verificado em
seus exerci'cios financeiros na manutenção e desenvolvimento de suas finalidades sociais e nada envia
para fora do país. - CAPíTULO 111 - ADMINISTRAÇÃO - Ar'ígof - A admini~tração da Fundação será
exercida por um Conselho Diretor, composto de 05 (cinco) membros;.semp're br~sileiros natos, dependendo a efetivação de qualquer um deles no

re~pectivo ciargo, de prévia autori~ação do órgão comp1etente do

Governo Federal, nos termos da lei. - Patágràfo I lOs cflrgos do Conselho Diretor serão: um DiretorPresidente, um Diretor-Vice-Presidente e 03 (três) Diretores Assistentes. - Parágrafo 11 - O Óiretor-Presidente e o Diretor- Vice-Presidente da Fundação serã'b sempre nO/ílleados pEHo Superior Geral do Instituto
dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, cuja sede se acha localizada na cidJde de Manhumirim, Minas Gerais, à praça Pe. Júlio Maria, 38. - Parágrafo 111- Os três Diretores Assistentes serão nomeados pelo Diretor-Presidente à Fundação, que destinará a um deles a função de Secretário e a outro, a de
Tesoureiro da Fundação. - Parágrafo IV - O mandato dos membros do Conselho Diretor será exercido pelo
prazo de 05 (cinco) anos, renovável. - Parágrafo V - As vagas que se verificarem no Conselho Diretor serão
preenchidas na forma estabelecida neste artigo, por quem de direito, no mais tardar até 15 (quinze) dias
consecutivos, após a efetivação da vacância. Artigo 5° - O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente,
ao menos uma vez cada três meses, e, extraordinariamente, por determinação do Diretor-Presidente, ou a
pedido dos três Diretores Assistentes, mediante convocação por carta protocolada. - Parágrafo I - Todas
as reuniões do Conselho Diretor serão dirigidas pelo 1° Diretor-Presidente, a quem cabe o voto de qualidade e as decisões devem ser tomadas por maioria absoluta. - Parágrafo 11 - Das reunibes deverão ser
lavradas atas em livro próprio. - Parágrafo 111 - Para reuniões extraordinárias, far-se-á,l na convocação,
indicação do dia, hora, local e assunto, por carta protocolada. - Parágrafo IV - A\posse de qualquer membro do Conselho Diretor, far-se-á sempre em reunião extraordinária. - Arti~o 6° +Competem ao Conselho
Diretortodas as atribuições necessárias à ~dministrapão da Fundação, es~ecialmente: a) garantir a realização das finalidades primárias da Fundação; b) exptdir regulamentos internos para cada departamento;
c) resolver sobre alienação dos bens patrimoniais; d) votar as contas, balanços e relatórios
departamento e o balanço geral, levantado no dia

an~ais de cada

31: de dezemb~o de cada ano a ser apresentado pelo

Diretor-Presidente ao Conselho Diretor, durante o primeiro trimestre do ano seguinte; e)

r~formar os esta-

tutos, garantidas sempre a natureza e a finalidade da instituição. - Parágrafo I - Qualquer reforma dos
estatutos deverá ser aprovada em reunião extraordinária do Conselho Diretor, e, antes de entrar em vigor,
çleverá ser aprovada pelo órgão competente do Governo Federal. - Parágrafo 11 - Ao Diretor-Presidente
caberá a representação ativa e passiva, judicial ou não da Fundação, o exercício de todos os atos normais
.
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veis. Artigo 2° - A Fundação tem por finalidade a formação cívica, moral, c t)1turaI e spiritual do povo
brasileiro, através da divulgação escrita, falada e televisada, dentr? dos pr!ncípi6s
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f' 'I'd
- cnara
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CAPITULO IV - DEPARTAMENTOS - Arbg10 YO - Para a consecuçao d e su sina
I a d es, a f un d cWao
~~:;.
~
o

•

-

o

tantos departamentos quantos se fizerem ~ecessáriois, dando a cada um, ma denominação típica e fican- ~ ~;. l~ ~
do a sua geral e plena administração a cargo de um Diretor de Departamento, nomeado I pelo Diretor- ;:
Presidente. - Parágrafo 1- Sempre que a lei o exigir, d;s Diretores de Departarrentos deverão ser brasileiros
natos e ter os seus nomes aprovados pelo órgão competente do G6verno Federal, previaflilente à sua posse

~

0-- . .,., ....,

g- ~ ~

'i ::o < ~

no respectivo cargo. - Parágrafo 11 - No caso da vagância no cargo de Diretor de Departamento, o Diretor- I

~" ~~
t2.
:t..
h.

Presidente escolherá entre os dois Diretores Assistentes um para exercer, cumulativamente, o cargo vago 3I::'~

~.

até a nomeação de um novo Diretor de Departamento, nos termos do artigo YO deste estatuto. - Parágrafo ~ O

-';:'

3° - Para efeito deste artigo, a posse efetiva de Diretor de Departamento far-se-á em reunião extraordinária
do Conselho Diretor da Fundação, nos termos do artigo 5° deste estatuto. - Parágrafo IV - A organização
dos Departamentos será disciplinada por disposições que se conterão no regimento interno da Fundação.
- CAPíTULO V - DISPOSiÇÕES GERAIS - Artigo 8° - Os Diretores não respondem pessoal e
subsidiariamente pelas obrigações sociais da entidade, salvo quando praticarem atos estranhos ao fim da
Fundação, ou contrários à lei e seus estatutos. - Artigo 9° - A duração da Fundação Bom Jesus é por
tempo indeterminado. - Artigo 10° - A extinção da Fundação ocorrerá se verificarem quaisquer das hipóte<;es previstas no artigo 30 do Código Civil Brasileiro e, nesse caso, seu patrimônio

s~rá incorporado

à

instituição congêneres ou alienado e o valor revertido a entidades de caráter, educacional, cultural, social
ou assistencial, escolhidas pelo Superior Geral do Instituto dos Missionários) Sacramentinos de Nossa

Senhora, em Manhumirim, cuja liquidação sFrá assistida pelo representante ~o Mihistério Público d Comarca

f

de Manhumirim. - Artigo 11 ° - Os casos orr)issos serão resolvidos pelo Corlselho Diretor da Fundação. Em
caso de impossibilidade de solução pelo Conselho diretor, este se socorrerá ao Poder Públiço, através do
órgão competente, para fiscalizar Fundações. - Artigo 12° - Fica fazendo parte integrante 'da Fundação
I

,

Bom Jesus, a pessoa jurídica, hoje denominada "RÁDIO SOCIEDADE A VOZ DE MANIjlUMIRIM LTDA"CAPíTULO VI- DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS - Artigo 13° - O primeiro Conselho Diretor da Fundação
Bom Jesus fica assim constituído: Pe. Paulo Dias Barboza, brasileiro, solteiro, sacerdote católico - CPF:
329.711.686/20, residente à praça Pe. Júlio Maria, sln, Manhumirim/MG, para o cargo de Diretor-Presiden-

te; José Raimundo da Costa, brasileiro, solteiro, sacE)rdote católico - CPF: 212.845.986/91, residente à rua
Nunes da Rosa, 38, Manhumirim/MG, para o cargo de Diretor-Vice-Presidente. Os três Diretores Assistentes são: Antônio Pio Lopes, brasileiro, casado, aposentado - CPF: 032.920.616-87, residente à Travessa
Capitão José Gomes, 37, Presidente Soares-MG, Mauro Humberto de Lima Brandão, brasileiro, casado,
bancário - CPF: 032.919.876-91, domiciliado à Vila Quinca Barbeiro, 30, em Manhumirim/MG - Salma
Maluf, brasileira, solteira, balconista, CPF: 094.020.716-87, residente à avenida Raul Soares, 400, em
Manhumirim/MG. Parágrafo Único - O Diretor-Presidente e o Diretor-Vice-Presidente fora:m nomeados pelo
Superior Geral do Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora,

confor~e artigo 4°, pará-

grafo 11, destes estatutos. - Artigo 14° - O mandato do primeiro Conselho Diretor será até o dia 31 de
Dezembro de 1991. Manhumirim, 22 de abril de 1986. Pe. Paulo Dias Barbosa) - Diretor-Presidente.
E",
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Juiz da Ei1'ei t(!) da Oemaroa. ~e Ma~r1. - Mil.
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Ao CD.rt6rio do R. P. J. para procedop
o RGtSistro observadas as formrlidades
leüais. I
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Mf1l1h. ~6.8
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Bel. ndbens de Queiroz Torres.
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Sebastião Se.nttAna Silva, braaileiro,salteiro,
religioso Superior Geral do Instituto dos M!asion&rioa Sa~A
Qent1nos Ae Nossa Senhora. vem, rsspeitosamente, a praseng.'
de V. Exa .. , expor para depois requerer o que S8.segue.
I) QUe ~ SUperior Geral do Instituto dos MiaaionArioa SacrementinoB de Nossa Senhora e um dbs +undadores da
Fundação Dom Jesua.
I
Nessa qualidade, vem requerer seja a referida /
Fundação rogistrada no Onrt6rio o0mpetente~ p.~ pasta de regis
tro das Fundações e para tanto junta:
i
. -II
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I .

I

I

A) Esoritura ~e Fundaçi0 oontenda ou
da Fu.ndaçãQ :Bom. JesuEh

,

Eata~to8

•

I

li
I

TI) O pareoer favor've1 do respe1t'~el repre8.~ _
tante do Min1at~r10 Pdb11oo.
.

_.. _---,
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c)

A publicação por extrato dos Estatuto. da I
Fundação Bom Jesus, aoresoenta que o enderege
de funoionamento 6& Rua Nunes da Resa, 21, MA
t-"",,--~,----Q·-"

nhumir1m - MG.
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Escritura pública de
Constituição da Fundação Bom Jesus que fazem entl"a si' Odilon I. .
de Oliveira Barreto, :t;>armeval,'1
Alvo:a Botelho, José M~cio
çalvG8 de Souza, na f~rma abaixo:

Livro ]. Er')lJ8cio.l"
'Fls. 95 V.~ o. 101 V"

"

,

Goü-I

SAIBAM 9.liânto!3 e~ta pública. e&-:- .
cri ture, do constituição dr Fundação VlrolU, bp.e no un~ dq nascil1len-!;o de nosso Senhor J'esus Clris'to <lo mil 1- novecentos c oi ten
ta e oitQ) /:.\00 ~r~n'ta"diab d? I~ê.? do junh? n<:l.~rt;u·Oi~a~e'!:'te, Co-lUa:t'ca de l\hl.ll.hullllrJ.m, .e.s'liado do ~Illno.s G·oru:1.8, .t1opúblJ.ca .l! edera-,
1
ti va do 1)1'0.::;11, e111 Cal'tório, p8 hmte mt1n, escrevente juramen-'"
taél,a, COl!lp8.1~i':)Ú(~:r'am co;no outorgantes Odilon de Oliveira Barreto
e SUa esp08U L:ar:Lu Bicalho Barreto, brasileiros, ca.sados, in- ,
dust:dal e do lar, residentes 8 domiciliados u Rua Mário Esdras
t~62, na Cido.u(;) de V2.rgillha l'::stado de 1Iina.s Gerais, portador da
oarteiro. do j,don'tidado NQ l'iI:,- 1.064.132, Gxpoclida de SSP .. MG<>t
CPF. NQ 003.024.306-07, Deste ato represe~bados pelo seu bas-I
témte procu:ro.éior José Haimundo da Cos'lia, brasileiro , solteiro,
pa.el:ee do. ConGregação dos 11issionúrioEl Sacraruentino de Nossa
SenJ:10:ca, resiclente e dondoiliado ~\ 1(1.11;1 Hunos da Ilosa, 38, na!'
Cidac1e de hlanhulllirim -. 1.1G., com procuração já o.rCJ.ui vada neste
,.
Cart6rio; Demorval Alves Botelho, brasileiro, solteiro, 1'oli-1
61080, :l:'081<18nt0 ?l 11ua Nunes du Rosa, 38, na Oidade de Manhumi
rim - ÚIG., pOJ:··t;ador da carteira de identidade :NQ M-67.891, ex=pedida :pela S~:;P .J\LG., CPP. 042.061.186-04; J'osé Múci~ Gonçal vos -.
de f30uzo., b,r'~~,:Ji.letro, Golt~liro, religioso, residente à Rua Dom
Cé\rloto? ·t9, n:..\ C;i.(lade de ESp01'o. PeJ.iz, I\lG·.~ pprtador da Car-I'
tcüra de Id(.'ln·t;idac1o Hº 1il--634.971, expedida telh SSP.Jl1G., CPF.
126.:118059G.~O,~; todos os erOl30ntes são llleus cohhecidos ~ daal '.
t08't~r~un~1:).fJ no final nOUlC:l ~dElí:l, Oi uS6i~;.s\das (1 e conheço do que
dou f u7 I.'J J..li;.n':nÜc) .;u:; ·t;est'lilUll110ji3 mo foi d:l to :Qclos outorgantes
~uo: 0.) gl-w pul" ato lOG"-tl e ;juriidico Dão OEl únicos a6dios da I
~)oci 0d~).c~!i, J~:\.tili tW:.'t:1 1, " llonüUl~ ~.\dda lill~tJ.d,;Lo ?üc~Gdade o. Voz de Manh~·
n:lrim L~~.DAII v ()Olll lJUZ10 nu. (hdade do l,'[o.uhuríll.rim, .I.::stado de Minas
GeraÜ1, cuj I) C Ol'l.'liJ'a to foi élovidamen·t;ú arquivado nu ~unta Oomercial (io .l~Gtado ao kLnao c.;.';'X'ui:::J sob o Wl 52.905, 13m 07.05.1.951 '
e yOfJtur:i,0J:'oL"l ulte r aç<)08 c'J!ltrutuaio arcluiva.â.as na. Junta Oomer- .
ci~l do ~8tado de ~inaG Ger~iD B@b o NQ 220.015, em 03.11.1.9
69 o 315.606 ~~J:l 2'7.,12.'73; inseri'!;" no Cad.atro Geral de Contr1-
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b\.tir::r~8;;; (lo ;,;.i.ilL;,i;6rto c:to. ~\:';:íimda so'u o NQ
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b~ q~r~ ..

22.296.032,.tOOOl-19~

U;'I~.:,J~· ~:ü S(j~l~L'.l ~la. ~IL1;~~ti~ :30ci0llado o. Voz de 1,1anhumi-1
~'llJ1 .Li.l'JJ~... u. d u. Oz,.:. .:,{) o oq~ ~ uo (.rX'1 nt':'l mi.l üru:uuelof.1) reprosentielOs po ,10oÚI~O \.'l'rln'ta !ll1.L) 80t:;)'(-3, nQ valor ae Oz~~ 1,00 (Hum
c:r.'I.lz.;:l~i?) C!Cl(i", .. u;·l.lC'.. ;, a,.1.~GG tl~t\Ú 1 Uailütl de Oliveira Burreto 'é I
V~D8U10~~,dG lO.U~ü ~Doz ml~J uotuo l uU,valor de Cz$ 10.000600
U.J·:~'Z J:lLL d:L'lJ.~,.,(..i.GU) ~ .Jemerval ./11 YC~8 Jjotelho é lJossuiqol' de 1 •
000 (lJ~n ut:i.l) C()kb:J~ 1'1(:, valcu,' do Czí,i; 10.OOO,OÕ (Dez Imil cruzadoo), ~i'C)HÓ LlJ.c::i.o ,~Ollç~tJ,ves Ô lJOr:if:J1.:t.:L,lor de 10.000 (Doz mil) co'(;0.13, nu valuJ:' de Cz.;ii> 10 .OOO~ 00 (Dez mil cru~aclos); d) a referi
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p'o.ct:):t'~t..:. Jé~~)(?~), yubllCLldj\ no DioO;~. do 15.12.)6, pela portaria
1.637/1U, pUU~lOuua no D.O.U. d~ 29.10.1.970, pmrtari~ 0851 de

09.10~1.~75~ publicada cm,lG~~O~1.9?~, no D.O.U~; e) pbssuindo
os ou"liorg:lln;Ui:l ~HJfJa organlZ[\(:;ao'l dt:lVHt8.lUent0 equJ.pada, em fun-!'
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''j .
.
I
J.
d e onUB
"I
.clüna~lomJ~~ ~.::tV!'ü e (1!)~J(:;líi1o:"1rll2si u.
o r~lSponsalbilidade,
que luu8 c.n.. ~?,uull;l:,;:n ul'{jü:L'lü:r.' ,lunelonaw.<=lnl;o e QGsenvo1viI1lon'bo,;
J~~;fJ?l Y~:rUUl. e.L:)C) 0U'~01'0,.lütU;;:J, rido .forma do urt:Lgo 24 do C6digo
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CI- v:.,l J::r'H.~;n~ C:;J~~'(> d,?'~a::: t~t1o:> <!íJ" 1)ens CJ.ue C üUl3,ti t\J,~rq. Q cJ..l.a tr~~1 ,
~~u;~ ..(.L: ~'~~L ~H':Üo. .. II~"l~,dl~ wüC:Leüuue 8. Voz ;~~i~I;·~1~11~~ft~1t,~1)i::'~fr\J?~n.~J~'.:,!·.
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nos terlllos
do., ~letra
"
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d p
que 88 uenOUll.to.rU .l!lAll a,ç.::io Bum J·(ji~mLi'Í'I.,com sÜ1.e na Cidade de Mal1hwuirim,
stadode Minas Geraio; f) p~ra iBB~~ fica constituída por esta eucritura,
a dotaçuo espeo:í.ai para \1 l~ef or±eis. ]1 un elaçüo,
qual será· ad.miuistl'uQa nd l'Ol'itlU eoto.bolcci<la pelos menc·~on.'. dos Estatutos, e
<}ue süo outo::ctac1os por 88te inotrumento; g) d dotação :,c.'efe:::-id a
u comrtitui,la lJCÜ08 boud e hayeros d8. LlEll'lqionqc.1a soci~dade ti ",
H~J.io Süc:L,':ldc\c'0 a Voz êLJ i'J.Un.htjltLlirilll LTDA.~' cUJa relaçuo ó trau.§!.
c:.cita abaixo que, assinada poJj'que~ ele obrig~ção, sei~á enviada
ao O:cg-~~o <lo 1,~ini8t01'io l:>úblicq, cncarrGgado, de velar polas Fun
dações, :f:i.CCil.1<'lO entendido ('Lue a Punualção or8, con~tlÍ. tuida tara .
sua rno.nntençuo Garantida pela renda oriunua J.a 'operação oomercial uu ú:ili UQ()J:'u (] out;l'r.i1,8 o,ti viLiadE~s 1)01' elb. izwti tuidas, bem'
como outro::, P'Ol1'l1"(;()S úbtic100 o. qualquer justo título; h) a entrego. Ú03b8DD ora ü.u:;J.uos OGl'Ú efotivado ap6s a autorização /
do G-uvurnl) J!'o:J.ural, pa1';). quo a F'L1.ndo.çüo 130tQ J csus passe a executa.:r 08 8urviço;) de rad'J.odifusão sonora outol'gnJ.os a "Hádio
Socieda(~(:) :"l Voz éie úb.nl1U!llirim LT.PAiI, o.tl'avéz dus portarias supramencionn2aa. Enquanto n~o for decidida Q transEer3ncia da /
referida ou'~ol'l~a, parDo ttE'undação Bom Jesus, a "Uúdio SQciedade 8. VO!? do ILant,u'i.!Ld.m JRDA." continU8.:t'8 8. e.xocutar os serviços cl~s Sluú~o Ó .verlJliS8iol1á~·ia. Eiu ?eH30, de lho 801' negado ~ /.
trunSlerenClB da outorga aCIma illünOlonaaa, os bens Iara doados
reverturâo u0D &o~dore8; i) de acGrdo com os terillO~ das letras
flOri o Ilf" aC).lil~.l uxpontos, são os 8eL~uinte(; os teores dos Estatutos p,!luo qUttir::1 serú r8L.;~dQ_ e u.(.1I1lilüs·bl'acl~ ~ Fuwiaçüo Bom /
JeuuG; .L'.istatutoi.3 da. Fuudaçuo 130m Josuo: Ca.l~J.tl~lO I - Denominaçi:io ... S66.e ~, j!'1rl8.1ido.doo. Artigo lº: A .Pun· ação Bom Jesus, com
s6de n8. CirJU.clO cl0 l'ilanllum:4:riul, Estau.o de l\lir 8.13 Gerais é institui
da pura as :f:L 1).r:úidad88 8.l/o.ixo: t obedoconclo aos presentes estatutOF.3 e às u.iI31JO::Ü(;Õ08 leuüs c8.1piveise A:rtiiSo 2Q: A Fuhdação tem
por fin~lliQé1d(~ a i'o:r'maç~?ío cívi9a, moral, cul,tural e ospeiritual uv lJuvo fJl'a::::::Ll,]i1.'o, ",través da divu1gaçfío G8cri ta, falada e
televiDo.t1a, ÚtJllt:cU dos pl'incilJiOG l)E;l,tri6ticoo e oristão da tlaajo oualiüo..<1u bl'L\e:U. <::ü'u, pot10nclo, para tun-{;o,. !1lanter o operar /
'8mÍfJGorW3 de :r:Sdio,-difusU:o, sonoro. e de sons 8 imae;ens, jornaiH, l'OViUt0.D r livl'(tl'iar::J p c'1nC1'Ll8.8 0 outra.'J atividades afins, de
aoordo <.!()!,j ao \)()LWeOUÕco 0'L1. purr:üIJOõ\.:lS que lho venham a ser ou-G0rge.ll.8.t:l pulo ::;uvcrnv feu(:)J,,'u.l. l'arác;rafo I - A .l!'undação poderá:
EJ,) llH.l.l1tGL' f:3orvi. Ç;OD su büiui.{irio:;: de natureza educacional, cul tu';f~,

l!Uill"

dU

t1~.ii

~

ral, 80eüll I;) du ],J:rcÜIO!);'lO humana, dosde qUO o'steja habilitada
financetruxneni;c (! Si:ltCl vre;jui~LI das suas ati vi~1D.de8 e f'inalidad0~; pr:i.1ll8.1·iafJ; 1J) funu:::ll' 8 mnntoX', em qualquel' parte do território n:..tclünülv (:.UP:'ll't:..i.!JlE)l'ltoc~ 8[;:;tabolocimeu-{;olJ e unidades patrilllorü~I:1,s, lIiU':J. o (~x0.rej:cj.o ÚG GUUS i'inaliclados ou '!para obter
1!18i0f3 I)ur~: Ill:~Il'll:Ü0:~19Zío ll.no !Ile8WaD~ ~al'ág:r:a:fo. I I - O 9-110 soci~l
da ~unQavau OÚlUOlcto 008 o uno clv~l - Oavi~ulo II ~.Patrimonio
Artigo 3~
u :l<:,'i;:r'1Elôniu (:c( ili.~1li.uÇÕ:O é cünstit~~ido do todos os
?,íJl1S qUo i:\)~'m[:~ul () atj,y'o da l/ii:(hl,~O SGe?;.oda~e 8. roz de Iilanhumirim
L.rDA!l ;; doe 'coct()::; ;;(lU0.l~()8 .. (lU 8 . u. l"nnua9uo v,~81r a I possuir ai qualquer '!;:LtU..!.O ~" .lJo.:':'a.:::r,:;J: () I 1- Uo rOCUl'G08 1 i nqno'::Jiros da Fundação
se cor.wt~.'tl,;((~lil (Lo), J.·u~o:L tc\ driund.~ <lo seus .ll?ns patrimon:j.aio, 7/
de c]OrL:J.-(;:LVOG (;] .LOC;:,~flOD, ::3Ubvl::ll1VC>8S e au:nllos dos }Jodei'8s pú-'
blicOG cu ulj.~c1d::\J.(Jr:;. }':.:1l.':'<e;1'a1'o ~I - A :í?Ull\.1.u';1:L,() não remunera. os
1U;::li!l.b~'?8 du n':~n~ C()ll:~!;)JJW (l:Lretor~ pelo ~Ie~l Gx:::;rc:ício dú funções,
naU Ul Dt:r:l bU~L .Lucros ou v~ll1"kJJ..>,"onea
..
, borni'lcaçoes e di viLl.endos de ( '
qU8.1~lU8~L·' L)tDl·]t)00:i.Ü.:. :;.:iLi~Ll in.i;~lCr:..t111181lt8 ~tlC? J3r(-~f?il o :'oupera.vitu; .
eVÜIHLl.?; .. Ut! .:!~ 'V UL'J.:,-l(.;;:\\.lO eu" ::;ldUB OX(;:~'(!J.C:~l?8 J.: 1I1o.rlOOJ.:roo na mallutençE\O t; '.H);~'ünv(.;lvJ.m8nt~) elO l:.lU.u.U J:Lnu.l:.Lúuc1os
sociais e nada.
envio. lJv,~'u. .~~o~":" Úo pufo~ ~- .9~.!d;t~=h~_};.LI....=-Ll.dmin:i8tração -. Artigo 4
Ü
~1.Ü,it.l. lU. C-t.L'~iÇUO (\D• .LTUt'lu.aç!uo S8.t'(;l. exercida por wn Conse,lhei ])il'~tor, _CU:,.i)JU.stO dd 05 (einco) fii8ill1:Jr' o lil, Oefil})rO brasil·~·
.E:I
ntitos, ul:JI-dJnd.iJ,lLLo ~.\ eLe ~i vaçüü uo <luo.lql!,GL;c:\.U~l.i,delé:$~Lii.b:C· r/'· ~& ':;1,
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Goveruu l)'lj,J.eI·al n(J8 t81'mUí:3 du Lei. - 1)ar:1[;1'afo I - Os cargos
,ao CÚllsolLu DÜ'8tor f.lI.:JrÜo: um DiretoI' l)resic1\ellte, um Dire-I
tOl:' vice - 'l>g<o:slidouto c 03 ('.erlis) Dii~0tor~s lA.flsieláenta~ - I
Parágrafo I1 .~' O Diretolr - P:cesidente. e D~retor - Vico -: II
Prü~üd('mte da 1!'undução fserãolsempre nomeaClos pelo Super~or ..
Geral do Instituto <los 1,J.issi9l'l.ários Saoramentino ele :Hossa I
Senl1oX'a, cuja ,..:<5U8 80 acha lô;calizudo. na C;Ldo.de de llianbumirim, il1J..UUS (~eraiB ~ PraÇa Padre Júlio t1aria, 38, 1- Parágr.ã
fo IIl - ús trSs biretbres ausistentes s0rão nomeados pelo
JJi1'etor-Fr'ouili.8nto da PundLl.ção, Que <lestilliJ,l'Ú a um deles a
fun~ão do ~()cl:'0~ário e a ,?utro, a. de tesoureiro da. Fundação.
J?aragrafo J. V - U llw.n.d:::lto CtOS membros uo Oon.oolho DJ.ret:or sex'á exeroidu pelo pl'a:-:w do 05( ci nco) anos, ronov,~vel - Par,á.vrafo V -- As vagas qUO se verifioarem no Conselho Diretor,
~erão prounchiuas na forma estabelecida neste artigo, por I
quem de 6.irei to? n() mais tardar até 15 «(~uinze) dias coneec!:"!:,
,ti VOG, ap68 o. of~~ti vagão ua vacância. - Artigo 52 - O Con8e~
lho ~:i.1.'u"l;or r,·n:nür-13e-8.? ordinax'Ü.l.lIlonte, ao laenos uma vez I
cac1/;l. tX'0f3G1.UfJ81.'.l, 01 oxtrü.ül'uinariumor.d;8, :por uo-berminação do
Di:cotor _. I'X'0f:3:Í.clt·ntG, ou 8. pOlUdo dos trô~l Diretopes Assis-I
teutea, 1ll0UÜ:,1l"to convocação por carta1;Jl'otocolado.l. - Parágrafo I .- Toel::\s 8,8 l'oun:Lões elo Conselho Diretor serãb dir.igido,a
pelo ],2 Diretor - Pr'oDidente 9 a Quem cabe o voto de qualida.de
o 8.8 decioQos elGvem ser tomadas por maioria labsoluta. - Pará&'x'Pofo 11 ~. D[~s reuniões deverlio ser J.avr9dad atas em livro I
Vl~c5prio •... I'~L1~8Gl'Qfo 1111 - 1:'0.1'0. reuniões lextraordinárias, II
tar-oe-<:\1 na cotlyooaç5:o, il'l(blcação do dio., hora, local o assunto~ por co.rta Pl'otoüoladaJ - Parágrafo IV - A porilse de II
qual(l"L1.e:c membro do 0011001110 ~i:cotor, far-ü,e-á. sempre em reuúili.o cxty.·C!.oX'u.in.úrÜ).~ - l\x-i;ie;ó 6Q - C~m:pet()m ao Cop.eolho Diretor todas as atribuiçõos DGcessárias ~ adruiniatraçio dUDFunda
ção 0u})ud,lút:!(::mto - a) - ~~arantir ü. roalização das finalida-7
dcs pl'imCt.:t'ié.l.s do. Fundação. - b) e::q)Gdir roQ1lamontos internos
paro. cauD. U.U})C\"1.'tl"1.mcnto .... c) J:'tHJ()lver oô'\,)re o:lienação dos 1/
bona patrimoniais. - d) vota~ UG contas, ba~anços e relat6rios anuals Ú8 cada uopartamento c o b8.1an<;1o Geral, levantado
no dio. 31 de dozoQbro do cada ano a Bor apresentado pelo Di:r.c·~o:c - l'r(~Dül.orl"~o 0.0 Oousolho Diretor, c1m'ante o primeiro I
tr:Lw0ot:cO do utlO 8o!Suin-co. - o) r('.ll'oJ.'laar 00 eo"Cututos, goran
ticlas, sÚElpro a natureza e u fi nalicl8.de do. ImrU tuição. - fl
~
c"1 -. qua 1 quer rOlürmo.
.,
cl OEl GS'aõu-os
t' t
cl GVGl'a' Bel' ap~o
IJ o.ragrcüo
valla em :v8uniE"io uxt:caol'li.inúrio.· do Conselho iJil'etol', e, anteã
elo ~1nt~'<:Lr or~ '\~igorJ dove1'tl sel~ ap'~'ovac1n ~)81o orgã/o corLl~etente
c1v ~;ov(Jl'no i.'I:J(wI'alo - J?urÚg.r;'af o 11 - Ao Diretor - PresJ.dente
GabuI'cl Q. rf..Jln:·e~:;c:rd;aç~'ío ativu ü passiva~ judicial ou não da /
E'Uni.1.::1t?~\O? o 3X81'cícl.ü de todos utos nor.uaisl<le administração
"'.
,.
"'
I;)
...'>
. J' . t '
I
" •
,,
.v
Ol'ltJ.llc:::n.D. (L.l J..'lHliJ.D.ljao, .- J, _lUl '8.(l.8.
li1 81F.l.,
e a u~str~ouiçao
d~8 s!::J:r'V:l.ço8,.;; ?n~argo~ ent:~'e (j~j uejjlG.i~ l;fel?~rOS do COllselho
JJJ.:Cl'.!tc!:t', ,:\l;:r.':L UUJ. çoos e rhaü
D:LJ.'U·Co:c-l-r '·J:nd.ente que poderão
sül' exurcI.uéI.f: l'(Ji::EJOeqmWl1."to 0-yt rnec1:L:..'.nto 0u.I;ol'{;El. de IiIlalldat0/Í
r,:0:c IJ1·?C:U~::~:IJ:J.o.,a um Jos mÚllQb:roG do COl:1Goll~() - Diretor .. - !. !
Capitulo .,,,~, v' :", l)(~J.<1I'taI!l8ntOG - ~ArtiGd .~º - Paro. a loonsecução
do I3lt,:l8 :t J. né.1..L].(1r:tdG:;:l~ a .2undaçao criara "t;au·tof:] departamentos
QuantuG co f:i.~~Ol:'eGl nl;:eOdlJ8.rioG, dando a cada um, uma <lenominac;ão ~iVi.o:~'., ~ f:Lc<'.indü !:l suo. GOl',i]. (,) plena a<1ministração a I
carGo üo tllll }):I.I'ütoX' de DepE.l.rto.lUento p nomeado pelo Diretor- !
J'ro:aiJHnte.
J.?ar6.[,"1.'aí'o I - EPempre que a Lei
exigir os Dire'toJ.'e,,:; ele DOI)artamout;os uGve:cão rJer br~\8ileiros nato~ e ter
os SOU8 nomes aprovados pelo org~o competonte do Governo Fed81'r.:Üp provj.. .'::ltlonte 8. f:3ua p08se no x'eopecti vo oargo. - ParáGrafo 11 .~ Ih; ca~,o d,? vacânCia no carGo Diretor do Departa-I
ru~nto o Dlr8~or-Pr08lc10nt8 encolherá entre os Diretotea - As _.
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depo.rtam.euto fo.r-:-f.:1e-·ô. em reunião extraoro.inária do Conselho
Diretor da" .f.'undaç2io, nos termos do artigo 5º, destes esta-I
"
.
~
d os Dopar t'am~~
I
t os se::a'
tu·tos - Paragrafo
~V - 1~ ~rgal1J.zaçao
disciplil1ada por. dJ.spol.nçao que S8 contorno no regJ.mento J.11·
terno da lpunc1o.ção. - Oapitulo AV - Disposi ções -Gerais.-... A:E.
tigo 52 - Os Diretores riliCJ rGsponilem pe8soa~ e subsidiariWH·
mente pelas obrigüçães'~8ociais da entidade, Isalvo qua.ndo Ii
~raticar81Jl atos ostranl10s ao fim da Fund",lção, ou contrários
a Lei e seus e8to.tutos~1 Artiko 9 12 - A du;:lação do. Fundação / -< ;.~_
:S011l Jef3U8 é por tempo indetefmina.do Artigo J.O!2 - ~ ex·t;inção da l"unc1a9Qü ocorrorá so terif:i.carem t).uaisquer das; hipÓteses provistas no &rti~o 3ü!do 06d~go 01Vil TIrasileiro e.
nosse C8.S0, seu patrimônio será incorporado a"insti tuições ...
conp'ôneres ou alienado e o valor revertido. a entidades de I .
carJter educacional, cultural, social ou assistencial, GSCO·,
111idao pelo superior geral do Instituto dos Viiesionários 7,
SacralllcntiuQs àe Nossa Senhora, em Uu.nhumirilll, cuja liquida·
ção será assistida 1)(:110 representante do Ministério Públicõ
da Oomo.roa do Mannu111irim - Artigo 1112 - Os OasOs omissos se
rllo 1'080l vidos pelo Oonselho Diretor da Ji'undação. Eril caso 7
de impossibilidade de solução pelo Oonoelho DirctQr g este!
se SOCOITCJ:n ao poder público, através do arguo competente!
para fisccüizaI' li'undaçãoes. - Artieo l2Q - ,E'ica fazendo par,.'
te inte,:):':J.nte da l?ullllação Bom Jesus, a vasao,1!l jurídioa, ho::je Clenominada "Ht'í.dio Sociedade a Voz de üan.humiri/n LTDA.II Oapi tulo VI .~ Disposições Transit6rias - ArtiGO lBQ - O pri
metro Coni'3ülho Dirotor da. lPundação Bom J"c:ous fica assim cona .
ti tuido: 1'8 l?aulo Dias Barboza, brw3ileiro'l solteiro,· sa-;-.
cerdote cat61ico v CPF. 329.711.686/20~ rqsi~ente &~raça Pe. -Júlio Knr:i.a -- S/Nº p GOl ~,1an1n.lmirirn - lIG., !pura o cargo I de Dirútor~.I'resic1ell"t;e1 J'osé IItaimurado da Costa~1 b:1:'a81leiro, 801-/
tG:Lro,- sacordot(~ cat61i co, C~B'. 212.845.986-91, restdente /
u nua: l'lunos da nosa, 38, li1ar).humirim - MG., para o cargo!I
de Direto:!:' Vice-fl'osidente. da trê:3 pireto(t'c~l Assistentes'!
sEio: A~~011~~) :h.? JJ~pe8, ?I'asi;Le~ro, casado" aJ?o~ehtado _ /1
CPF. Oj2.92U.61b-87, resldente a Travessa Capltao JOB~ Go-I
ruGO -- 37 0-. l'l'urJidl=mtG SOart;!S - IIlG., f,·lauro lIw!l.berto de Lima
Bra~d~o! ~r8~i~~iro, ?UeOd?1 ba~c6rio, ~PF. 03~.919.876-9l,
dOlD1C1IJ.:l.dO ~l V:L1a QUlnca Ba1'be:tl'op NQ 30, em LIal1humirim _
NiG., Ckd.E10 ;',bluf, brasileira, solteira, balconista, CPF. I
094 .O~~O. 71G--8 '7:'J res:i.llünto à Av. Iio.ul Soal'us1 400, em 1'tlanhumi
rlm - L;c;.o o - })araerafo 1:Jnico - O Dirotor-Presidente e o Dirã
tor Vice-l'reFJidcnte :foram nOill8D.UOS pelo Superior Gerú.l do
Instituto doe l'Hssiol1::'irio8 :::acr:::\luontino do Nossa Senhora, I
oon:f.'oi:'ll1C Ll.rtii.;~o I~º, par:í~:,;ra.i'.'o lI, destús ostatutos. - Artigo l'I·!!. ~ .. () 1l1,HHln"!;o do prilUeiro COlwolllO Dil'otor será até o
u~u 31 lte (:ie~~cml)X'o do 1.99].• l.lanhumirirn, 22 de abt· i1 de 1.9
86. _. J?e. }Jaulo J)iCI8 13o.rboza - Dj.l'()tür-1?residente. Os bens
<luo COUfJtitU8:'1l o ativo da. "H(~dio SOciol1u.de a Voz de Manhu-I
m~rilU L~Cl2All? e 9,ue pai:H3am. a constituir patripônio da Funda-'
çao }30m Je~;U8 Gao, no miralllo, 08 8oQüntelo: 101 transmissor
l.??~ ;'iat·.b: .- 01 tral1E.>p:1Ii88or }'~lÍlli.ps 0.0 ~rasil, tipo IIIOZ I
~0~,~6 Ilº LJ~? ~ll.dCt8 nl6dJ.lé.'I.8~109/?50 \rtatts. rr.~580 KHZ em per-I
J: ?:l tu O~'-1o:1(10" (18" cons~rv<;tçao, J~lgo, de funclonamento i- 01 rá
cho IJ01:utor ll.~ 1.ro'Ju:nC1tl cn·4,lva. pan."'". controle - 01 rádio 7
trall~3w.J.S30r 'Iillotoracl:to" novo L 01 rúdJ.o sohoro - 03 rádios
~~c f1'8\lUQl.lC:~::j, cu:Li va - 01 .tra?-sform8.d~r ~utoll1áti06 2.500 II
'datts - (JI 'Grnl1sfol'lnador de alta-tel1s8.o de 10 HD - 01 torre
da tranowios50 de 50 metros completa - 02 microfones Shure
ele tl'atWlili Ufê,QO 8131>01'ti va - 02 miorofonos com pedestais de I
metal l~r[J.w18rJ .- 02 nüc:cofonos Shure novos - 01 telefone oen
: tra1 ?'~11491,-:- C:~~ te:üef(;>nes eX2en95o - 01 am:plif'icaclor su-7
pere,O~l -.- 01 fün~e :lo,?l:11nGnta(;~:J.o. SUllOrl:-JOI1l - 01 fonto.J!1l 776
12 J.'Jlp1w -. C)l 1110vel Lüpha. Cl.Wpllflcudol' -:Oi.O;)',. :0qJlta1h):tb,d'ci:' ,.
8';~:~;J:~!~;~~~:~:" ~lOl oo:n:!J rOf3i:J8.UOr lirn:i.tador,,:,ti\· . ':~fTE~;~~';~~~··
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01 fH'U(;I.~:J~i;"\cl()J.' "lu ancHo DL 3 SNE - dI (JünDola BUl~llr80n Elpho.
16 cllnais '0,,02 Baidar:J - 01 amplificador c'ravação - 04 toca n
,discos eletro '-equipe da Superson - 01 gravador - GX Akai 4.

000- 03 toca fiias - 02-curtucheiras Cartape - 02 estantes /

para di:;.lCOS - 01 estante para cartucho nova - 01 estante.-.para
aparelhos cü6tricos (RAG'K) ··,06 prateloiras de aço - 01 maleta extOI'n:~L 8. pilha Supo1'son - 01 Dluleta oxterna pilha/luz /;da
Suporson - 02 mQCluinas oli votti - 120 cartuchos - 550 fi tas
,
matneiicas - 01 mesa de 8scrit6rio - 03 eavetas 120 X 50 e Z·
04 gavetas J.OO X 75 - 01 mesinha para telefono 30 X 20 - 01 i'
conjunto armários, pr[üeleiro.s, OQlll parte em vidros 40,0 X 20,
01 mos:). de aÇo para máquina - 01 tooa disco manual portátil
01 perfu.rac1or ~ 02 gl'o.npeadores - 120 cadeiras< '\01 bilhote-/
ria - 01 é,'Tnvaelor SUpOI'SOl1 para GrJ.'uvação - 3.000 JéliSCOS 10ng
plays - 1.300 oompactos simples - 100 metros de 'io para micro
fonos o 300 ])a1'f,1 ilrau~lr11Ísf:d~o (oBl)Orte). Tod<;ls osses bono es-r
tão contao:L1t~~u.clO:3 na atual entida.ue, "Itádio Sociedade' a Voz
de IfJanJ:l1.l.nürim JJ'I1DAII, l1t conta imobilizo.dlJ>s, I perf8.zen~o o total
Cz$ 23 .4nS) 17, va.lor08j ess8s1 correspondel/ltes ao tempo de. suas
aquisi "õeCl f'i,"urando na mesr!l :l escritura ç.ão contábiJ,. e correção l1lü~et~-5.ria ~defJ8e po.t:r'imônto no valor ele: Czü 18.354,30, /1
perfa~:~end() (j vi;l.lor fÜl(,Ü pé~:t'lh o patrimônio no vc.lor de: 'Czí~
41.84~:,4,7. EI:l::JGEJ são Of.;) b,,1l10 quo corripõem o capitaCL sooial de,
tüc1o:3 os fJócios l1::. atual "IMuio Sociedado o. Voz de 1iIo.nhumir1i
LTDl\.11 'luo) por êt:;to inst:CUilwnto ue Consti tuiçüo de Fundação
dOfLlJl a J?un(1:.l(i8.o :DOUl J 8GUS (lU0 ora nasoe. ES'bes foram os Estatuttos· eb :;?ulldiJ.(;~l() 130m Je::n.l.s 1 outorgados perante mim, escre-/
vento ,j1..lr::'llTiemtado.. Prosente também o po.dre Sebastião Sant' Ana
Silva" Superior GOI'ul closInstituto dos Tidssionários Sacramentinos de Russa Secllora, Rorto.dor da Carteira de Identidade N2
M - 2.513.464 0, do C.P.F~ TIQ 106.375.326-00, residente e domieili:;),"uo ~t l'raç8. Padre ,Julio r.~arié'1., 134, em Uanhumirim - Estado elo LI:i. nas GoraiB; pelo mesmo foi (11to peranto as testemunhu.3 que aceitava por si e por sucossoreo co.nonicamentG elei-t
tos ou l1t~Jlle:J.c!.os ~ o encargo do f3cmpre nomear o Di~etor-Pl'e8i-/
(lento c o D:i.roto:r VicG-uPrl:widente da Fundação J3011~ Jesus, nas
condiç608 fixadas nos Estatutos, fazendo-o, no instanto, nas
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Padre Paulo Dias Darboza, braSi1i'iro, eolesiástico

~~ \lm~:i?~.lit;Jlo. 113. ~id3.de do l~lan}tum' :t;im ré).d:r'::; J'i.ÜlO 111l.J.:r~':Lat S/NQ, no.SCldOJo.. r 6 de

,',>

,

.. I

Minas Gerais

fevereiro ,de
J:. 9~:'J? :~,~l.rt:'~:l.~>~, ~o I~~Ot '~ida~1ü NQ 1,1 - 125 694., SS~~.. ItIG., CPF .. /
flQ

.)2.9.IJ.lodSo-20

(;1

Jo'

8

llo.-lthundo da Costa, bl'a8J.lc;i.ro, soltei

rov Gé'Lcurdu·v\,! c:,:1.-'cólico, r8tJi~f)ntt) domiciliado na mebmo. Cidadedo .,bnlnli:ü.r:Llll~ U. Hl.lC:l Hunos (l~l nODo., 35, Ct:hrtoira de Identidade
'0 ,[,1
', ..' .. •
1 ,• J• (I"
,1 C;' ,)
"C''("
"~"' ~ Cl)'I.,
°1°......1845 .986
. p
1'1JD ~v:;>,:.,~
,:;,..:>;:' .1.11.:,<
, J ! . ''
• 91 ,alA1 b os d e lUJJIl
08crovent0 jnT':3,!J1en:li~:H1a, conbec:Ldos, do 'lua dou fé. Por estes

foj, c1ito~
itl~;t:Jnt(J uu
jdí '~1()i:l cut10 ~

});21':~!lJ.t0 an meSill8.G te:;:rtcmurll18,!J, que a08i tavalll. no
carCos p::tr'8., 08 quais octavEl.m sendo nomeados. Pelo
h"t',l,10 Dlc'.:J Darbôz8., U.::l qU:.:'J.liélélue do Diretor-Presi<.lento d.a li'unc1.t:'.,j;~{J nora Jesus,usulldo élao prürrogo.tivas estabelecic1tJ.s no l):Xr.':S.~;:J.':J.f(J 111 elo artic.;o 4Q e no artigo 7Q dos Estatu~
1 n
, - ,"
'~,
J' 1)~9U::-'3, no J.Ol (lJ.\iO,
I,
t
COD lU ,l!l.lÜcL,.i.I:I:::I') bom
por,,~ll e as meSlilas testl)lUUlll.l~,1.c:. 9 qUU '::Lue llüraeavc~ J!~ll'ét 08 oarCOEJ do Diretores Assis"lien
t8f:'J, !l.ntc~T!?: ,) ,.~'i o lJo:p0D r br:J.:::1:i..l Gil'Q ~ C8.SC\í),O Iv ap0f),?l1t2.dO 9 CPF. 7
032.920obJ,u,·,(; [1 l'eI'JJ,d()nt'~ \ ~Jll'D.VefJGü Cc.pitao José G'oru0s p 37? .
l'ro"iidcnt'} :.JG~l1'CfJ - Jil(}. 9 f,l;:,tUTO EWllborto do Lima Jko.udão brali!O

L'

•

".

fJ~Llei:r'ov G~).::J,.~do? b~l,nc:~l'io,GFD'. NQ 032 .. 919 ,,[)76-91!

d.omi~iliado

a Vila ~lu:Lnc~:, 13~ll'beir()7 30 v 8111 :Manhumil'illl - LIG., ISalma 11a1uf,
orasilei:ca, Goltcirn, ba.lcouisto., CPF" 091.020.716-87, 1'eoi-1
dGn~G ('t, /\.vo l{:"'~ll D~m:'.e0i, 400, ';llil r.1,(~lUhu';~lÍrilli-0m., e oUillulativamente com o c~rGo ao Dlretor Vlcc-2roOld~ntd, uome~va José Rei
L.J.uncto c~,a (?o:,",:t,:1,. p~n·:J.~ D~lrL.,';i(;,~l,:'.",
"a,9 '"D.,~.:.p9-Rt.lm,;,li,lr~J ,:"~4dio S9 c iedade
n VVé.~ (lr) , ,],;.:".llUUfIlU:-:Lr,l, .1./1'1-1A rr: t ',' '1'ot19s, é):s: Clj;J::~:~qrtt''9,q.,$ão
cid
,"
de l:J.J.l!lpu~:'(;:C(N\;Hlt I:: JUJ;'éJ!:;lOil'htlcUiüo; <1,~lb;·'tidLt'1'é,'9\'~1i~Ú
d s de 1
r~~=;e.~6n;td1ift~tili:~:~:k'!;:"~J;fl'~"·' .,,5.,,: (~ ,~\U t0::.:L!8~"i~',íjlil\:.í.~ ,'tio' :~,':~'!irl.J'.~Hl
.
'111m Il-onferlda, com 11 orlglnsl qu~ m0 ,!~! (lKlhlúo
f

I~~~:~~r~~~:
~tâ~:I&1
mo m(), ~
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:~C-Onl1ecimento int8gral do l~stu.tu~o da Fundação Bom Jesus" e .
·L::;:+:::r i
"
ei tav8..lll. 08 car.~)'08 para os ÇLU<l~S cstavam sendio norucados.· A~n.,.:·,~~,:} ..'. !
';'da por Paulo, Dia~ 13arboza, na Çlualidade de tDirtetor-P:esidenter',!,:;·~.:S:-!
i ' da Fundação BdIa J'esus, ruel foi qe?larado Çluel ~ ~undaçao pa8sa-;.:<~< ;
.
a funcionar d'e fato, desde 9 ~nstante, s\.l.Je~ ta, no entanto,:.:.:. ,.';;; ";
.'. o funcionamento II'De Jure" tão 11ogo venha. a ser expre8sa~~nt~j':;~~;/) ::,:,:
torizada pelo Poder Pú'blico 9ompetente, copforme determ~na :"l'\}'~l;:,;
Lei 1 para o que tam'bém assinava estai escritura o represen-/i '.';: ::'.:
.tante do Llinistério Público, conforme Resolução 04/84 da Pro-!' . ~'f
:: uradoria G~ral do Estad? de Minas Ge:;:ais, que e~tab~lece 'Ilor-:~:~~~::~,;:
mas a atuaçaO da Curador~a das :&'undaçoes o DI'. Cario :iAbi~Acke~,r.!L'.::
,,·D.D. promotor do Justi ça, designado junto t\ Curadoria Aa. Fun..,:;·';.;:":;.'.:·
dação desta Comarca de r.:Ianhwnirim, a fim de que, de. modo todo:';::: :,
;·especio.l, fOSí.30 reconhecida atrallsferênoia, que---os aludidjl>s 1."., . ;:"
...•. nomeados outo~~e;antes faziam no ato, na Çlualidade de únicos s6- .
O'cios de todos os bens e haveres q.ue consti tuiralu .até o momel1-'
' .. to, o patrimônio da sociedade "iladio Sociedade a Voz de raanhu-.·
.' mirim LTDA~', bons esses dos CJ.uais a :E'undação 130m Jesus passava,
então a Uf3l:1.r e gozar livremento, dispor dentro dos termos dos
estatutos outorGados, observados os disposi tivoB dalle[';islação):'· .
. espocifica, que rOGe a execur:;:ão dos servi ços de rad~odifusão, / ' :
como se'U.s qUO fioa sendo por força dosta. escri·l;ura .. As taxas / ';:
e emolumentos devidos serão recolhidos de conformidade com a
Lei vi6ente. Assim por estarem justos .e cor~vel~ciol1ados me pe_(,:l
dil'arn lhes lavrasse osta escritura Çlue me floi Idistri buida pelo'
Bilhete de DiBtri buição dl~ N!2 011479, que lres li em voi alta,
perante aS partes e tOI3tebiunha~, foi. o.cei ta em tuc10 por aque-í',
las llue reciprocamente aoei taram, outorgam e assinam dom as / .
I
teBtGmunlw.~l ~ Deusdete Joedi Leolhrc1o e A'déJ.il J;1arcelino ele Oli-/'.
I
veira, bré\sil(üros p casados, funcionários públicos, I meus o o11he- ~:.- -I
cielos, 8.CJ.ui rooitlemtes o 1\:1., Sandra Elisabeth Fraé!,;a de Miranda. .,.
escreveD;tegur3Ulontada a escrevi, dou fé, subscrevo e assino
I
em púl>lico e :t'asoQ E eu~ J\üio l.1aria Galle de Miranda, Escrivaa'
Su'bsti tuto a conferi .. hlanhumirim, 30 de jUDho de 1.988. Em Test2
(está o sinal púlüioo) ela verdade. Sandra Elisa'beth Fruge, de j ,
lúiranda o J·ulioi.',laria Go.lle de l\1irnnda .. P oP. Pe .. Josó Raimundo
da Costa. Po. DemeI'val Alves Dotelho. Po. José 1:Iúcio Gonçalves
de Souza. :f'o.' Sebastião Santl Ana. Silva. l)e. Paulo Dias Barboza. Pe. Josó Haimundo da Costa. Antonio Pio Lopes. Mauro Humberto de Lüna Ilrandão o Salrna l'Jaluf. Cário Abi-Aclcel. Deusdete
J
do ~
1 + 0 ? veira. Nada mais. h'u, /1 .'
""7'~~~.LL:.:..!:l<:~:s:~~a,.,I;~~"-f-~-",,::kl~~~~~S..'~! Bscrj.vão Sul.>sti tuto !
u fó, sUbscrevol e assino ::.
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Natureza do pedido: Exame o aprovação de Estatutos de fundação
I

..

.)

OcUlon de Oliveira Darre to, br(lsile:J.ro, casaclo ;,.indus ~rial',.· --1_
por seu procurarlor constituído, José Raimundo .da co~t~,~brasi~·
leiro, solteiro, padre da Congregaç5o dos Missiondrios'Sacramen~
tinos· de Nossa Senhora, Demerval Alves Botelhef;" b~aSileiro, solteiro, religioso e Jos~ Mdcio Gonçalve~ de Sousa, brasileiro;' '
sol teiro, relifjioso, aviaram o pedido ele lex~me e· aprovação·· dos
Estatutos da Fundação iam Jesus, com sed~ ~esta cidacté d~ Manhu- ,
mirim, acompanhado elos docunl~ntos do fls. 2 a 8, s8:r;Jdo que foram,
I
'
observadas as formalidades l~gais, notadalll,ente a Resolução de
nº 04/84, da Douta Procuradoria de J~stiça ria Minàs Gerais.
Ii
Em síntese, 6 o relatório.
Verificamos lIin casu" quo foram a tendidas l-in totumU as exigên- :
eias do artigo 1200 G seguintes do Código de Processo Civil, com~
binados com .OS artigos la a ~Q da Resolução 04/84 da Egrégia:pro~
curadoria G8I'al de .Justiça e o Aviso nQ 26/84 da Douta Corregedoria Ge:ral rio lünis t6rio PÓlJlico do }~s tado de Ninas Gerais. '."
.
.
I
O pedido? a1(:m dl~ as tar devirtamente instruído. com a necessária;-[ I
e ine) is ponsável documentação (a ta ele constituição e es ta tutos), :
confol'nw 8e pode verificar às fls. e fls., preenc~e os requisi~ I.
tos do artigo 6Q da citada Resolução. No cas? presente, são I
d3sneeessárias outras provas ou dilig5nciat ebmplementares.
.
Destarte, merece ser nC~lhidOI o postulado di~igido a e~ta Cura~
dorta de Fundações, representJadas pelo Ministério Fáblico'nesta
I
Comarca. I[;;to posto, após exa'/llinal' o ,pedidGl e a documentação que
o acompanha, R1:;SOLV-~1',:lOS APROVAR, como de fato e dei direi to aproV8l!10S os -:-mTlLTU1'OS DA FtnwAçAo BOlv~ J;.~SUS na forma da legü~lação
vigente, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, devendo
os roquorentes nrlimplir o.disposto nos artigos 7 2 e 8Q da Reso~
hl($ão nQ (}·~/el.l- já referida.
",.
Hanhumirim, 24 ele agosto de 1988 • ., .'.(f':',,;;'."
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CONTRATOS A SEREM REG lSTRAOOS NO' cARTo'RIo DO R~QIISTRO cr~'·
VI L UA$ PESSOAS JURto ICAS.DE DELO HORI ZONTE-MG:
Muralha Nova EmpreenQlmento$ LtdQ,Otijeto:comera,venda e
·permuta de imõvel$,dentreoutros;Ascafl Contaptl Ltda,Ob •.
jeto:Asse~sorI9 a serviços de·contabllldade.Empreltelra '
J F Construçoes ltda.OBjeto:6mpreitelra e locadora de mão~
de-qbra,WZW Pupl1c1dade Ltda,Objeto:Publlaldade,AsSQssorl'
a &C1a.qbJetoIAssessor1a,D9nin1.~ Consultores AssQc1odoS
S/C.Ltda.QUjeto:Consvltorl~'e\ossessorla.Socledade da In- veH1ment?$ JP Ltda, ObJet!H RepresentaçÃO. Nüc102' Edu~aCio.·;
, na!. Vlv~1' e Aprender Ltda;ObjetojJ~rdln1 de infancia,S,B," 'I.
~
"',. F. ' Tr~nsportes' ltda _Q/;lJpto: Tr4Jl~PQrte$' do cargu ,S~d I ftda~ _19 ....
'6ffiaelp/lor.lzonte,MG, ..." ' , " ' . . . . '. ".:,'~ ~
'.: ....... -, ..;:.,., .. : ',',' .. ' .•.. ".19,809',.' T·,. 493.230 ,. X '(li
.... :OAB,M:;,J;:~IRJwio ~ .CJ\jtl.'jI'p,'q Preaident:e da CJ)Jl~;.' ~ -' "I
'. LEUU\l\OO )',OPES n.a t"Qrm'l da·l(Ú.,faz .saber aos que o presen .,lI,I..A.

. ,t,
t

,

• I

I

I

extraviou oiCJ>rtão~
:.I19~~B24 ~ôa aro 24,Q9,~5 per~t:e ao AdVO\l{!do. Nel... :.:~

· te

~~l tJ.ye.r!!O\'OCf\hec.1JrentQ que

SIj

'. i

data
Rua

.\ ~~f~0~.~A~~1/~di~:~~~~t;al. rzj~8tr.1
.,':.., .;... ;.• ".' I':

:1

19~80~ " T ,493.212 .,;lI':,

1
ElITR1\VIO
DE ~t OPffi]~:da
QI\I.l,.'MJ,I:Ir •
Ipl?E:S'/1a'foxrna da·la·I tai GAber!\OS ~

;! ~,
:. J1\lR.LlOCW\IUX)

:"'SFQl

.'

'j

•i

Q'i

edJ.t:ll.1."tiverem oonhec.liren que se extravibu a I..
ira n9 a4. 73Q. expedida et11 24, 1, BJ.. poct:encente. a .1'4:1....
'. '1/
MarllOOrdq Siqueira Pereira. rindo o prlUO de 15 rlli'!' .
. as 00 prel!(ll1f!d!W ~6..E!IJ\I.'U~.2I1r via da ~r~'l\ .
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.1?B7S .',r. 493.319· X.:~
.
· EXTRATO' DO ESTATUTO OOC(lNSELHO DE OEÚtlVOLV111ENTO COM\J.~'~ 111
"X1RAIO ESUIUIOS OA S(ijUNlA I&AEJA BAIISTA OE ARAI õNO ESlAOO o NINAS
:ERAIS-ORGAUZAOA A S 1/12 14. A I(OE DA I' (JA, E TEMP OIOE ECA SE
· NITIIRIO DO CR1SPIM-$ede Social'· Crisplm- ltAcambira
'!UME REGUll\AKEln
RUA P AIAMBUCO,5Bi-AfAXi/M,.1 IGREJA ~ UMA COMUUO
.(MG)- Sociedade C1vll, sem flns.lucr~~lvos. Tjmto: 1nde~',~
, A[L-IGIOSA 5[" tu, lijiRAllVOS COo$"IU OA OE nOMEIO Il'IMlIAOO DE MEMIROS SEM olSIuc.o DE RA A,SEXO,6AClOIAL'IOAOE COMPIC o SOCIAL, E IOlOE, A
terminAdo; .finaI1dade: trab4lhar pelo desenvo v mento da !
IGRdA H" rOA fi" ESTAS LtCER u REINO DE OEU lO "aNDO PEtA PREGACAO E
· comunidade. do Crisplm, melhoria das condições de vlrJa . e ..
) EUUO DA SUA PALIIVAA A PA.(l/CA OO'CRUll NISHO cortilHAE NOVO T!SIA"UIOiPOOEIOO PARA mo, CRIAR E NA!lERdORG.MISSIONARlAS,EOUCACIOkAIS.
bem ~star da 'comunlda~el profl1Over eventos sociaIs' e re· ~GA
; fILA" ROPICAS OU COOPIRA. COM nSIllUIC [~ CONGrltRIS, A IGREJA SE H
· cre~tl vQs i desenvolver a ~9ropecuãr1 a na regi ão; Adml nis . '.
<I~ MENSAlAEN" EM CULTOS AOM,",STRAtlVOS( SESSOES)tOROldRlA PIRA TRAlAR' DE TOOOS OS ASiUIlQS COIC(RI(I1(S; AOS SEUS fUS (XIRAOROlMARlA
Assemblií1a Geral; DIretoria e Co.nselho· f'TiCâ1T I
'RE U fOR IECESS RIO A ÇRIlERIO DA OIREIORIA. A AONINISIRA AO DA IGR
.' ompe e a Ass2mb1 ê1 a Geral: El eger a !li retoria I o CansaIA s~RI UERelOA mA ÓlRETORIA SUA CO"POSIA DE UM PRESIOEITl1UR ~IC[
lho fiscal e empossa-los, aprovar a prestaçÃO de contas.
JK SECREIARIO E o lt$OURElRO. COMPETE AO PASTOR· cono PRESIDEM! REPRESE
lAR A IGREJA AtiVA E PASSIVA"EUE .• JUOIClAL· ( EXlRA JUDICIALMENTE. D PIS,
10R DA IGREJA (" VUIUOE PE $U~ FuMCAO "maTERIAL' ! a PRESIDENTl f Su :'d~ Dlretdria,'dast1tu1r membros e extinguir a sociedade;
· Composição da Diretorh: A Diretoria é composta de· ,um
'f ROERÁ o MA.Oh ro QUIIOO FOI [XONiRADO 80 APASlORAÓO,OS OEMAIS "E.aROS ,
OIRpORIA S(QAO rlíllOS INUAL~ UE.
PASTOR DA I.REJA RECEBERA HONO
presidente e vice"presidente; 19 o 29 sccretirl0. 19 e I
•
llRIOS PELQ EuncICtO DI SUA fUNC
OS IlIULIlRESOOS ~[KAIS CARGOS-. f
29 tespreiro, 19 e 29 DIretor Social; Patrimônio: Sorii ' '.·•.
)1"(fORlA NAO RECEI RA RUUlEAACAO.' A IGREJA SE COqSIIIIUI POR TEMeo II 'IUOO NO CASO DE I!sotUCAO O SEU PAIRUONlO P~SAR A .cONVENCAa DAconstituído de subvenyões ou auxTllos de entidades publl' ! niS !'-lO
I UU RIIEIRA.oaKICll'lAOA lEstE ESTADO/OU I CO~V[~ AO IAllSIA ORAUlllR
IOMICll'IADA Nu RIO OE JANElRO/RJ. OS " ROROS NAO SrONOI" SUBSIOUUA.'
IEIlE PEl~S OBRIGA~OES QUE EL~ts[us REPRESE.UNlrs ou ~UAl'ÇIIER OUIAA PE
i6~i o~~n~ds c~:op~~m~f~:~ 1~~ã~ 1~~dê~n:e~h~S~~~~~1~M~S~: .. r ~\: ~~!
la Assembléià Geral, os seus bens seriio destlnado1 a DY-: : ~.:..,". __
;g~ 591!!.A:mHII:~o~Cw~m~1 E"EMg:E,~:olm~hl~~ .R~~mES J~SW~ii
.IIO'i
~Bl. 1. S BASIlIo lUII DE OLIIVEIRA-PASTOU~)OTAYlD QAlISTA BaR
. tra enti dad~ ce fi IIS Seme.1 hantes.
:1'
!ES-, •• OUR RO
M.I.A.t-.
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INSTITUTO o'õs MISSIC1NÂRIOS SACRAM~NTINOS OE NOS •.
SINDlCATÇ~~~Bltt~tt~~~1N:1fs'~r~mtlMlIMXTRAÇÁODO'
SA SENHORA - EXTRATO DOS ESTATUTOS DAI F.UNDAÇI\o BEM J~'.
RF.'J>,lODAI'RIlVISÁOOR~AM"NTÁRL,rARAOEXEP.C'ltIODE 1988'
SUs. A Fundação Bom Jesus, c~m selle é foro- 1l1i1;
~r;:r
·'~i3r.3~~~J~ ~~~~5 ~~~rl~~~(:il<1~2~&~nW-'i'~i';1\~(orr~~Jt~
Manhumll'1 m, Mi na s Ge ra 1$, de u!:~ção I ndete rm1 n~;
',S\', '<100.0c0p~:Adonlnl,I,.ç.foGc,lICd285.000,ÔO.Conl,lbulça"'Rogu.
dal tem por finalidade a form çao c1vlca, mora1!1'
'~m.'ilOlJ,~~~3ú'i~~0~~ *~~I~cb~fr.<lô'o~~9ió~~d~b\~\!l~c~f,lZro~d&\~
cu tura 1 o espl r1tua 1 QO povo bras i1 01 ro através·
pUcaç.fO do C.~l1lls C~$I3.000,OO. Supcnvl1 I'..vlslo Cz$IJ.OOO,OO. TOIl( d.
da di v'u 19 a ç ~ o e s c r 1t b 1 f a 111 d ~ e te lo v i s a da.
da ..
'''!'.O'" CzS487.o00,OO. ;'jllov,do 00\ A1I<lmbl6ln, di. 22 d. no,""",o,o d. 1967.
. BC rdo com b5 conces ~ae5 que 1 he forem ou.torgad,Q$ :a~
11) Jol6 d. SAle. DIUb",. ·/'retldonle. Vlconlelnáclo Rlbelro,"/'cl<Jurel,o. AnIOnlQ
pe J o. Go ve rIJO Fe de ra 1 , . Seu ea t r 1môn 1o e con s t I t'u i i
lareIP.M>aaUll'eS.Ho.U>h .. bJlldado.CRC-MG.24.523,·.·
.
do'dos bens:;do Ativo da "Ra~lo Sociedade A Voz áii \.
SiNDICATO DOS TRADAUlADORES NAS INDÚSrRlAS llA IoJ{TRAÇAoDIl
Manhumlrlm ~tda" e de jodo~ aqueles que vierem a'
\IADElR;.sEDA~ENIIAOEVIRGINOroI.JS,GUANIIAES.j)JVINOJ,:,\NDIA,
pos!u1r a_qualquer tlt 10. A administração . lia Fun
,rEÇAN"AEGONZAGA.El.EJÇOESSINQJCAl~·.AYlSO: .... : ' . . , ....daçao ·sera exercida por um Conselho' Diretor com ,_
(~
1e.lII~fIa
eldçl1"o)
no
dia
08
(011'») do jllllelru de 1988 UlUlIl milllove«nlOl c
pos to de P res i den te, Vj çe .Pres j d.en to. e 3 (t' re"sT ~,
lellla. oilo), na 'eu. da e,,"d.>d. ARu. SiIÓ Jo'd, n. 361 Celllro, Vlrgln6)JolJ•• Ma
no.locall d. tllbaUlO. pAra CllnlllOIl/ÇIlb d. DirolorJ •. loIIseJho Flse.l. DelcE.do':
Ass f s tQn te s. Os memb ros do Canse 1 ho, di ri gen te s
'pr"'olllml", dovend.l o regillro d. chap., I<l 'preltnl.do AS<crcl.tlu d. ollUda·
~ n te na dq r e s ou as s o ci a dos não re ce b ~ m remu ne r'~.
' 110 horirio do OUJo (.. Ie) 10 '100 (ollze) ho".. odo 13 po \1",,,) bs IUJO (de. m
.E
d
_
~
:
',ole)IIOr1', no perlodo de 15 (qulo.te)dl .... colltiIMJ'UbICllç«OdCSI.4vl.ro
Ç&O.
m caso e extln~ão, seu_patrlmonlo serii in~ : •
'11.a! do Convoc.ç.ro da clel\'JI() eocolIl,.·" allx.do oa s. , ÚeRt. entlúado O Doi
corporadb a' i!lstl tu! çoes congelleres ou 'a I i enado
:audelrabaUID.VlrglIl6poJlI,30~onoY.mbrodeI987.(,,')J1l1úoPorpéluoEva".
~ O valol' sora rllvertldo a entidades de
car-ator ,',
Ir" . Presldenle.
.
.
llNDlCATO DÕS TRAllAUlADORES NAS INDÚSTRIAS DA EXTRAÇÃO ÓB
eguca c1 ona 1, e s co 1 h1 das pe 10 Superi or dos Mi s s I o 1 ' MADElRASEDAI.IlNIlADECAPEUNIIA.EDITA'_\>ECONVOCAÇ~O
norlos' Sacramentlnos. de Nossa 'Senhora. Manhumr=
proslde"lcd.cnLlú,de,lupra.nowod"otrlbulç<lpsquolho'Uocollforld.. polos
r1m, 12 de agosto de 1987. (a.). Pe, Paulo Dias I'
'Iulo' o pcla Iegl,l.ç.I"O ünúlca! vlgcnle. convoca o. ILlsoelodo, r/llllo, 0.1\\ condi.
Ba rb o ~ a " S DN - Pre s I de n te. .
. '.
li
I!:S do vo(l.1. r!ItC participarem da ASsembléia Gc:rru ExtrAOrdinária 8 f{lr rOllllzada
19
," " f' l'~ ,>,,.-,
dia 09 (nO'lo) d. dczoOlbro d. 1987( I.! IBDO (dezoito) 11U'" "0 A,ou\!., E'J'orte
a 2 - T. 493 •.209.",',,)' I.)
JM. l Rua GovorC\lldo, Valada", •. n. 91, n"t. cld.do d. C'l"'I~lha Ellndo do MI.
, ' . ". .
, G.rall, I fim do doUbcrmrn. po' •• crullnlo Iccreto, rob,•• CXle"'IfO de b... le,. I EXT flA TO DO ESTA TUT O SOCI AL ('AL TE'lA r, 1\0) D'ã.'Li N~1 i.'} :
,rill do SlndJealo la MUl\lolplc> do MlnuNov ... N:o hovcudo nA hora arJma Indl·
T. ~TO'
D~· P"SQUI
SA ERNST MACH .' s"b
osta d!lnp......
·.·"i--;;"·..; ,:~•.~,
la, nCunero legal do ,""odadol pAU almtaluytro d~ Inbalhos. em primeira conY<r
_
J.,
'ti
lI'I,'1U
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çao, fundado ~ 9/9/86, e como aS6ociação clvlT '. .
~ &'~â";:' ~~ ~~d~~&'~&~~. apollrih.a, 30 d.> noy,mb.'o d. 98~, (ai l'orosem J~n5 ) UC 1'8 t i vos, e sede 'na RUll .;U varOi de~lNDICATODOS TRAnAUlArioRES NAS JNDÚS"fRIASDAEXTRAÇM DO
Araujo n9 Z~·I, Bairro Santa lUta om. ~iur.;XIÍ,a:~MG. 'if)
FERRO EMETAIS BÁSICOS DE RIO l'IRACIC/lnt.
.
tem' como ti /1<11 idade. /I prof!loçÃo de pesquisiúi! '~1Il' ')cC
RESUIo'ODAPRIlVISÁOORÇAMENTARlAPARAOEXEIlCltlO!)E 1988
qualquer .un.lU I a rcalizaçao de cursos
semina.' I '
o!<il.. : Ronda TributArlaJ C.t80.000.00. Ronda Soclal:CzHO.OOO,OO Tolalda
rios, eventos culturais, vedada li pesquisa cp.m
:
:olt.: Cd 120.000 00. Del ", .. :AdonlnIJll.çlro Gora!:C"S69.500.00. Contribui.
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•
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CERTIFICO atendendo o que foi requerido atrav4s.4é·p~t19ã.
oinounetanciada que 09 EstatutGS o a Esoritura de oria9ie ~
FUNDAÇÃO BOM JESUS foram protocolados sob o NU 2.591 L1vr~ I .
AN .. 4, folhas 78 e registra.dos nQ Livr$ AN 1, Regis'trCII 01v1l.
das Pessoas Juridioaa, sob Q N2, 166, fo~has 92 ver80~ ~ data
de 26/08/88~ send.o qu.e terá como looal. do funoionamento a Rua
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINf

I

OU0032

G~RAlS

I,

...

ELAINE

lVL\RCIA.

-

TUELHER,

DISTRIBUIDORA JUDICIAL DA COlvlARCA

J?,I:: 1:L-\~NH:)1~URrM, ESTj~DC:I. DE MINAS
(:r}.',R/\IS, NA H)!UJA D;\ LU, Fj rc.

CKRTU''ICA. fi' rerl1JelfimíJl1o verbal da pmie
interessada. que revendo os Ilivros dlo Cartório do Dils1rihuição de Feitos desta
Comarca d~ \.Janhurnirim·"MG ilc~es nenhuma Distribuição qonsta que
RONALDO LOPES CORRf:.i\, hr.~sneil'{)~ solteiro, Uadl'C, 1Uho de Antônio
COiTên e Nnü' Lopes Corrêa, portador <i.o C!Pli' n ll 423.471.6:\6-15, nasddo
aos 15.06.62, residente à Ilç. lia Matrnz, s/n''', l\lan]u,nnirim - J\IG, seja(m)
rcquerido(a) (s). assistente (s) ou opoenle (3), nno constando inclusive, nenhum
pedido contra o (a) (s) mesmo (a) (8) de Ttltçla, Curatela, Interdifrão, Falência,

Concordata, EXOGuç.ào FiscaL OH <10 q'ur.lqw:;j' tipo, no pt::oriodo retrospectivo de
5 (cinco) rr11':'S.

o rderido é verdade.

do tine dá fé.

~"'"

./.

000 u~:j 02]
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTiDAO

EILUNk

~1~RC'L TUELH~R,

DISTRIBPIDORA ,TtTDICIAL DA COIvfARCA
DE IvL-\Jtrm:.nvIIRIM, ES"PADO DE MINAS
GEl(,\IS, NA, FORI\V\ Di\ LET, E'rC, I

interessada,

qU<j

Comarca de

rev~')J1d()

CERTIJ1'lC ;\, a requerimento verbal da parte
r
os livros do Cartório de Distribuição de Feitos desta

ManhuJllirim~MG

neles nenhuma Distribuição consta que

LUCIANO PORTILHO BORCHIO, brasileiro, crlsado, professor, filho de
Mekhjlldt:s BOl'chio e '\Vnnda IJol'W,ho Borch~n~' portador do CPF nU
125.896.326-49, residente à Vila Santo Antônio, Manhumirim - 1\JG;
seja(m) ;:<3CJlJ~rido(a) (s), assistente (s) ou o~oentc \s:, não constandO) inclu.si~e,
nCllh::;'T1 pedIdo c~ltril o (a) (3) mesmo (a) \s) de 1utcla, Curatela, .nterdlç~lO,
Falência, Conc('5hlH'ta, Execução Fi s\)aJ , ou cltJ qualquer tii)O' ll n período
,· pt
"'-'l t'("':P'''I.''ll'",(>
J ...........
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é verdade, do que dá fé,

I,
I
T\'Ianhu.müim, 21 d(;.\ tl\arço de 2.002,
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS IGERAIS

CERTIDÃO

lI\lARICll
TUELHER,
I DIST~JBUID5m.A .llrDI,C:!:\L DA C(?NlARCi;
EI.AINE

DE 1.1 A.J."'JI Iti IvfIRTlvf,
"}"'I) ..!\I:r~ N 1-'\ }"'lIP
'I '\
(J',.''''
'\,' ,:\"L

r. . ' .

[jS I ADO DE
]1
r\ 1 }~I 'O'[C' I
.,(-\.",;,1:,
"

MINAS

I

I

CERTIFICA, i1 rcquorim1orlto verbal da parte
interessada, quo ro'volldo os livros do Cartório de Distribuí9ão de Feitos desta

Comarca U0

~lal1hunJirím~J\IG

neles lNnlmma Distribuição consta que NEIDE

APARECIDA ANANIAS, bnu;ildra, v..':Hsada, pI'OH.'ssora, fiJha de Antônio
Domin~f,(}s Anauias t: Maria lVhlJ'garida da Silva A mm in.., , pnrtndol'a do
CPF nO 658.006.136-72~ residente à Rua Fcneira Ventura, n() 179 - Santo
Antônio, l\-1anhumirulrl - 1\1G, ~1eja(m) requerído(a) (s), assistente (s) ou
opc)ente (s), n50 cOll:stando inçlusive~ nenhum pedido contra o (u) (f;) mesmo, (a)
(s) de Tutdn, Curatela, Injerdis~ão, Falência, Concordata, Execuçjão Fiscal, ou
de qualquer tipo, no período retrospectivo de 5 (cinco) anos.

O relórido é verdade.

df., qJe dá lo.

TV[;lUlrl.mirü.n, 21 de março ele 2,(l02.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

ELAINE

.. ,:\íARCLl

TUELHER,

DJSTHIJ:Frn)()RA .HJdICIAL DA C()[I'1 ARCA
1ilANHUlVíIRIM, IESTADO DE MINAS
I DE
GERA S, 1"1/\ FClPI'vfA D/\ LEI, ETC. I
I

I
CEHTIFICL\: (l reqm:.rimpn10 verbal dn, parte
os livrus do Cartório de Dístríbuiçào de Feitos desta
I

ink~rei'~íld~L que

rt~vendo

CO.man:·(l d0 ;'Aanhu111irim-I'vlG neles nenhuma Dislribuiçiío Gnnsla que .JOSÉ
GEHALDO B:\.HJj.()SA) hrasUdro, (~asado~ aposentado, filho de Geraldo
S(~verin() Barbosa e Orozina Silva Blcwhosa, portador do
('I'F n°
06H.8S7.136-üO, n~:~idente à R. 'I\d,.filo Khede, n° 66, l:údoro, Manhumirim
- ?i'IG, seja(m) J'0qucrido(a) (s), a;.;::~istonte (s) (lU opoente (s), não cons1ando
indusive. nenhum pcdid(, contra o (a) (;:.) mesmo (a) (s) de Tutela, Curatela,
Int..:;rdíção, Fal,)l1cia, Concon.lala, E~\ecu~;ão FiscaL ou de (jI.taJql~0r tipo., no
periodo retrospectivo de 5 (cinco) anos.
I

() referido &verdade,
Cer!141M

qUê

a presento Cópia

fot03tal lUft

lo

~'I~ ~f

Il'Jfm conforlda com 11 originai quo mo foi ~Xlbldn
pAra e.stB

ffm~~m,c!~t>.

~l\l\humlrfm, .

' ./1'1 tIilSt.°

I

()

~fiJifIf.,.dJLf>II/Qp)
~i.

Vi.irdado.

, ,SlIIdra EUsaboth fraga do Mlraodl'!
_ .._•.:
.l!!bollii 2.° Ollalo _ .

I

J

1\l;lr>hl'llliri111

;1 (1"

'T q+

d. íõ,

março (lt>., nrn

. ''''1 "~,~~ " ~~

"J:1.ai~ Má't~d~1 TY;jefhef'
fJ.otli&;~u.lj'tt~lf~ ~r~~$(.fI!Uf~eh·~ <llg§d~citd

~ff~h·i.cu~

X'.JI'1

:J;~:l.,;-1:

:U

,-

,OÜ00353.2
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
f

I
'"./

CERTIDÃO

ELAINE

l\lARCIA

TUELHER,

DISTRIBUIDORA JUDICIAL DA COI\'1ARCA
DE MAt"\JHUMIRIM, ESTADO DE MINAS
GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTU'ICA, a requerimento verbal da parte
interessada, que revendo os livros do Caliório de Distribuição de Feitc)s desta
Comarca de Manhumirim-MG neles nenhuma Distribuição consta que
HELENO RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, padre, fllho de José
Raimundo da Silva e 'Maria Dulce da Silva, portador do CPF n°
454.760.984-53, residente à Pç. da l\<IatIiz, s/n°, l\'Ianhumirim - MG, seja(m)
requerido(a) (s), assistente (s) ou' opoente (s), não constando inclusive, nenhum
, pedido contra o (a) (s) mesmo (a) (s) de Tutela, Curatela, Interdição, Falênc.ia,
Concordata, Execução Fiscal, ou de qualquer tipo, no período retrospectivo de
5 (cinco) anos.

0000-37 33
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARlAjDA ÚNICA V~RA

CER~IDÃO

T'r

INAL

I

ELIZABETHMAuIA TORRES BRAGA,
.EsrriYàl Judi.ciai H, lotada B,a Secretaria do Juizo de Direito desta
Com.arca, em pleno exercício de seu cargo:. í18 túrmH da !ei~ etc.
CERTIFICA,
atendendo a requerimento
v:erhal d.c parlc inter(:sS~\fjH, qtH~: eOl11~)rn:le. '::crific(:u Jl~)~ livrds próprios ,da
S<.xorelana, mld8 consla contra HhLI,>r~ORAJlJ\:HJlid)O IDA SIL'; A,
brasileiro, ~oltdro, padre, filho (l\: .José Rainmndo da ~i1va e l\Jaria Dulce
(ia SHYll, IHwt,Hlor do CPF n" ·{54. 760. ~)~~!-53\ reskh'.J1te !l Pç. dll lVlatriz,

,In",

~IDnl",mhim

- MG, alr a

Di! fé.

prolnte data-

I

I

l\Janhumirim, 21 de março de 2002.

\,

~I

;]S
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GiRAIS

I

I"

I

d

,

I

I

SECRETARiA DA ÚNICA VARA CRlrrnNAt
I

CERTIDÃO

ELIZlt..BETH IVIA.RiA TOHRESI BRAGA,
Escl'iYã Judidal lI, lotada na Secretaria do Juizo de Direito desta
Comarc", em pleno exereleio de RCl~ eargo, 11,3

tom]" df leL ele,

,

k

C E T I FI (t.'A,
atc:.nd(:ndq a rcqucnmcnto
verhnl de parte in1cressadn, guc:, GOJ!;fórme verifíeou pos livros pi'óprios da
(~c"'(',I'("lnll'J\' 11('lt1 q ('/)P~t·" I~C)l·l·t·I·'·l<- ..:.n7Jl);jr.'
AI)!.I,},})",,''''l'!)!';
:'\1"\JA1""I,A
Jt
.... '
.I·\.,I>l
... l)l·nSl·lel·~"~
..
~~asada, pror.i.:~N5;m·n, pflrtadol'i,1 tio CPF H 6:5R006,13p-72, fIlha d(~ Antônio
........

'rJ

'\.

l.l"l"

'\...J. ..................

11"

';'.1.

'I,..

,\",.1

lL.F ".J\., , .!t,

'\,.

./,--,~'l

J'~..

• ..

J\.l~

~

4 t h . ! , .l'8')

iI

Domingos /",mmifl1s e j\'fall'ja i\Iargarida da Silva Ananias, residente ú R.
FerrcJYrl V(~nÜi1rí.~~ n" J '79, SaMo A,ntfmfiü~ 1\lanhumirim - l\·lG, até a
!
prcscntcn
d ta.

1)<11e.

Manhutllirim, 2] de março de 2002'1

~'

I

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

C,
I

"'
_

000039
SE,CRETARIA DA ÚNICA V ARA CRIlVUNAL

CERTIDAo

I

I

ELIZABETI~-I

lVIARllA TORRES BRAGA,
Escrh'ü Judifi~i lI, lotada na Seb'eta.rin Ido JuíZo d(' niTrito desta
COlnarca, em pleno exercício ele seu cargo, na fbrma da lei, etc I,
CERTfF.KCA,
atendendo a
requerimento
verbal de parle interessada, que. üonforme verificou nos livros próprios da
Secretaria. nada consta c011lr<:1 H.ONAIJ)O LOPES c'oIu~f~A, brasileiro,
solteiro, padre, mtlO (h.: AnW.n.io C'orrêa t Nair Lopes Corrêa, portl.uJor do
CPF n° ~t23A71"656-15, nascido aos 15.06.62, residente à Pç. da lVlatl'ÍZ,
sinO, rVlanhmnkim .. 1\JG, até a pn~!:)ente data.

Dá/e,

Manlrmililll, 21 de lJlarço 'fc JOIJ2

Ij

PODER JUDICIÁRIO DO IfSTADO DE MINAS GERAIS

000040
SECRETARIA DA lJNICA '!'"'{ARA CnUVHNALI

jCERIIDAO

ELIZABETH lV]ARIA TORRES BRAGA,
Escrh'ã Judicial lI, lotada na Secretaria elo .Juízo dt" Direito desta
Comarca, em pleno exercf.cio de seu 'cargo:. na forma da lei, etc.

CERTIFICA,
3tt..~ndendo a
requerimento
verbal de parte interessada, que, conforme verificou 1108 livros próprios da
Secretaria, nada consta eontra LUCIANO POl<TILHO ~~ORCHIO,
brasileiro, rasado, jil'ofessor, filho de ;'vIclchiadcs Bm:duo e \'Vmtda rOlinho
BOl'chio, pmiador do C])F n° 125.896.326 .. 49, residente à Vila Santo
AnUmio, MHnhmnirim - 1\,lG, até a presente data,
I

li

~I

~..
C9rtlflclt qua

I

_IVfanhumirínl, 21 de março ele' 2002.

8. prSSQnhl

lOiro conferida com 11

pera esle

.'~---'.""'.""QOpla
t~t(j~\ª '\,(\ III ~\l'

Qrlglonl

11m ~stii 110 a

Manhumlrlm,/~,

\lU? 111~ fQI \}Xlhltip

rnº,

eI

.!
........
elll t.8t.O
......".""... a VQHlp~.,
, " Sandra Eillllboth fraga 11. Mllllnd~
\
. lllbollã 2.0 0110111 _
-.

-~.

-

I

~~

EIJZ. tBETH JIMN/! TORRES' BRAGA
ESCRlJ'-:·:[ .!UD lCI.4 L II

].;

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

000041
SECRETARJA IDA

ÚT

CA "}l,RA fllt.IINAL

,
CERTU>Ao

ELIZ.A.BETH lVIA,RlA TORRES

BRAGA,

Eseriyã Judicial H, lotada na Secretaria do JuÍZo de Direito desta
Coman~a\ em pleno exercfclo de seu cargo} na form8 da lei, etc.
atenc..kndo a ,kquerimento
verbal de parte interessada, que, conforme verífícolJ nos líyro~ próprios da
Secretaria, nada eonsta contra JOSÉ GERALDO HA~~BOSA, brasileiro,
('l}1'm.do, npos{~ntado, filho dt Geraldo Sc'\'erl.B1o n,~rb~)sa c ~roz:iJ~~l ~ilva
Barhosa, portador do CP/F n° 0rR.857.136.,OOj ~'e§ldcntc a R feofiJo
Khcd(~, n" 66, l'l,idoro 1 1\ümhumit'im MG, até a prcsrc-nte dn1'(l, i
C'ERTIFICA,

!-

Dé~.

r

I

lvianhumirítn, 21 de· março de 2002.

EL1ZAB1:,'T~J TORRESBRAG'A
ESCUJl.:,[ JFD1Cl/1L

.fi

I

ooo()'

c

IVANILDE VIEIRA COELHO, Oficial do Cartório de Registro
de Protestos da Comarca de Manhumirim, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc.

I

,

reqUerime~to

I

I

CERTIFICA, a
verfl de interessadb, que do Cartório de
Registro de Protestos a seu cargo, na a consta em nome de Padre ~onaldo
Lopes Correa, brasileiro, solteiro, I' sacerdote católico, residente em
Manhumirim-MG, á Praça Padre Julib Maria, Is/no, portador ~o CPF. nO

423.471.656-15.
No período retrospectivo de 05 (cinco) anos.

O referido é verdade, do que dou fé.

Manhumirim, 19 de Março de 2002

C~r1fflcll'
qOIl 9 prMent" 1::6
tni·tn conferida
pIa fOIOstái,'ca fOI nor

I

com li orIgInaI
.,
!'m J~stã flol ao qo~ me 101 @lClbldo
MIl/lhOflllrlm~.
-r
EI
m o." /fV"\'i
em ttet.ci
/.
s~~
par,

I

8St&

Sandra Elisa 11th'F

-.~,,-~-

~ VOfda~

flllla da MIranda
1'ôel/li ;aQ Ol/clll
"--'" ='
'~-.

If, :"\,

'. "t~

J

Ivanilde Vieira Coelho (Titular)
Mable R6ss Henriques Vieira
(Tabeliã Subst.)

~
I

000043

c

~

I

~o

IVANILDE VEIRA COELHO, Óficial
dartório de Registro
de Protestos da Co~arca de Manhury,irim, Estado de 'Minas
Gerais, na fo ma da lei, etc.
I
'
II

'

1

CERTIFICA, a requerimento verbal de interessado, que do Cartório de
Registro de Protestos a seu cargo, nada consta em nome de Heleno Raimundo
da Silva, Ronaldo Lopes Correa, brasileiro, solteiro, sacerdote católico,
residente em Manhumirim-MG, á Praça Padre Julio Maria, sInO, portador do
CPF. nO 454.760.984-53 e nO 423.471.656-15.
, No período retrospectivo de 05 (cinco) anos.

o referido é verdade, do que dou fé.

I

·

Manhumirim, 19

.... .
~

.,

I

~eI Março de 2002

Ivanilde Vieira Coelho (Titular)
Mable Róss Henriques Vieira
(Tabeliã Subst.)

I~

IVANILDE VIEIRA COELHO, Oficial do Cartório de Registro
de Protestos da Comarca de Manhumirim, Estaro de Minas
Gerais, na forma da lei, etc.

I

reqUerime~to ver~al

\

interessa~o,

I

Cart~rio

CERTIFICA, a
de
que do
de
Registro de Protestos a seu cargo, néda consta em nome de Josél Geraldo
Barbosa, brasileiro, casado, ba~cário aposent~do, residente em
Manhumirim-MG, á Rua Teófilo Khede, portador'do CPF. nO 068.8~7.136-00.
No período retrospectivo de 05 (cinco) ahos.

O referido é verdade, do que dou fé.

Manhumirim, 19 de Março de 2002'

~~~~~-----
e"rllflru;. qlle 11 pr&8/mfe CópIa fotos!4 liGa fOI 11\if'
fIlll1l çonf~rlda com ~ orIgInai que mo 101 IIxlbld"
parI! 9ste ~flm
8 ~ta f/el ao m
o
MQ/lhumlrlm.
:.L
{I.
•

em

lost o •

. '

I

7

11

v022
._-~

ordadll.

.~oII f;il8llbeth frllllll do MlrlllndQ

~ J.IIII :li,. OficIO

.
~..,......-.-""~

......

~.

$f2
I

.dltzz2.

~/

c
1-

IVANILDE VIEIRA COELHO, Oficial do Cartório de Registro
de Protestos da Comarca de Manhumirim, Estado de Minas
.
Gerais, na forma da lei, etc.

CERTIFICA, a requerimento verbal de interessado, que do ~artório de
Registro de Protestos a seu cargo, nada consta em nome de Neide IAparecida
Ananias Nunes, brasileira, casada, professora, residente em ManhumirimMG, á Rua Quincas Barbeiro, nO 68, portadora do ~PF. nO 65i006.136-72.
No período

retr~spectiVI de 05 (cinco) ~nos.
I;

~
O referido é verdade, do que Óou fé.
I

/ ....... 1

I

Manhumirim, 19 de Março de 2002

,

1\

000045

DÃO

.

VI~IRA C~ELHO.

'I I

,

IVANILDE
Oficial dá Cartório de ,Registro
de Protestos da Coml~rca de Manhumirim, Estado de Minas
I
'
Gerais, na forma da ISi, etc.

CERTIFICA, a requerimento verbal de interessado, que do Cartório de
Registro de Protestos a seu cargo, nada consta em nome de Luciano Portilho
Borchio, brasileiro, casado, professor, residente em Manhumirim-MG, á Vila
Santo Antonio, portador do CPF. nO 125896326-49.
No período retrospectivo de 05 (cinco) anos.

o referido é verdade, do que dou fé.

I

I

'I

Manhumirim, 19 db Março Ide 2002
~rllflCIt

qOIl 11

pr&.~ente

C6pla lotost<Í :'0" In' p',' ,

m~1Ii conferida com a originai quo ma 101 ol\lbldo

pArw 8ate

f~m
,rJtá fiel a ~t'F(),

Mannomlrlm.
Em l~llt.o

7

Ja:12

IÃ,14;';;;W/1...- _'___

0'"

~!la vardade,

. Sandr6 EUsab,th fraga cio Miranda

,

•_ _~_ _

o

Tabeliã 2,° Ofiolo

_ - , . .. . . . . .;..;;.;.....;;.;.~_

Ivanilde Vieira Coelho (Titular)
Mable Róss Henriques Vieira

l~~:2'~~r~:f::2:~, i.~:f~:2;;~:ll~:~=~~

._

r,1g .'","J, ..."., ..

,,\

~H"I .

-

,"~"

, '.

"~_"""". "",'_' .~~, ••w.~

._-_._-_._----+--._.. ~-_. __ ._._ _ ._-----~

"

JUSTIÇA rELEITORA L

I 000046

.rtóri4!IJla i6&-' ~nJ. Eleitoral
lVIan~umlrl"- G

I

ELIZABETH lVIARIA TORRES BRAGA,
Escrivã da 168 8 Zona Eleitoral de
Manhumirim, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc.

~s

CERTIFICA

para
devidos fins
de direito que, revendo os arquivos deste Catiório, neles encontrou o registro
de RONALDO

LOPES CORREA, 'onde tns~a o seguinte:
r

t

-

I

I-INSCRfÇ.XO~-------·---·-I!0782 897-02/72-'--

SOL'1fEIRO
ESTADO CIVIL:
DATA DE NASCIMENTO: 115/06/1962
I
I
-FILIAÇÃO:
(Pai): ANTÔNIO CORf(EA
(Mãe): NAIR ~OPES CORREA
0168 3
VOTA NA ZONA:
0035~
SEÇÃO:
_QQM. ~ê.çR!çÃQ DES12L 28/12/1995
MUNICIPIO:
MANHUMIRIM
ENDEREÇO:
PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO
,
--_._-------_._-------~.

ESTA QUITE COM A
PRESENTE DATA.

JUSTIÇA

I

,

POó8 9810. ~~_.,.el
a o' o.
Manhumirlm.
r
a·
~< ':rn?
E:m testO
~
I
..:~
_.._
Yl:lrdarl6,
, .......drA fllsaboth fraga d6 Miranda

_

I

o relerido é verdade ~o que dá fé.

Ce,llfIC& 1108 a prasellte COpIa fafastá lIea fOI por
'nhn conl.rlUa com li orIgInaI quo mo 101 ílKlbldo

__...:..._. 1!!Jelll--ª;" Oflelo

,

ELEIT()~L ATE A

Man mmirim, 20 de 1'v~arço de 200~.
,

I

I
i

"". ""'-""""" .,. ---•. ~'1

ELIZABE~ORRES BRAGA
ESCRIVÃ ELEITORAL

---_._-----------------"~~

I~
,

I

~i

\~,

'

000047
8

órlo da 168 Zona Eli'tora,
Manhumirlm- G

Manhumirim, Estado I de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc.

CERTIFICA

para os devidos t111S
de direito que, revendo os arquivos deste Caliório. neles encontrou o 'registro
de LUCIANO

PORTILHO BORCHIO, onde consta o seguinte:
I

frrSCRIÇxO~-'---------'-----'-Iõ0469394-02/9'9-'-'

ESTADO CIVIL:
DATA DE NASCIMENTO:
FILIAÇÃO:
,

-

I VOTt\NA ZONA:

SEÇAO:

I

CASADO

I
I(Pai): MELCHlADES ~ORCHlO
14/05/1950

I

,
I (Mãe)J W ANDA POR' 'ILHa BORCHIO

0168
0016

I

3

I

1,

3

)

I

.~~í~~r~IÇ,6.º DE~ºE:]i2~~0~IRI.M

I

I
I

IVILA SANTO ANTONIO, N° 67, CENTRO

ENDEREÇO:
,

,

I

ESTA QUITE COM A
PRESENTE DATA.

JUSTIÇA

ELEITORAL ATE A

I

CoI1If11lO qnCl 8 prsssnfa Cóp'~ IO/Oslátlca lo' PQ'
1Il1ll't conferida com a orl!Jlll~1 quo me 101 aXlbldo
pSrg 8@le ~~m
~Slá I/el /lO rno~ o.
M~lIhulnlrlll1
o
'
~

Va42
.

.~ tGat.°
~"'''''-Salt.,; "'I _.
...- a veráadll .
....a '" laabath fraga do Mlralldl)
' _.•._ •. !.abellã 2.° Ollclo

o reicxido é verdade do que dá fi"
Manhumirim,

20 de Março de 2002.
l

~ "I,

I ELlzjA BETl4"M~ORRES BRAGA
t

I,

\

'ESCRIVÃ ELEITORAL

I

--------.--.---.---------------.-... ------1-----.--..----·1-----+---·--·---·-· OOOO"40~-·~1
.JUSTiÇA ELEiTORA L
I
tg:
I

ELIZABETH MARIA TORRES BRAGA.
Escrivã da I 1688 I Z~na Eleitoral d~
Mallhu1llirim, Estad9 de Minas Gell:ais, na
forma da Lei, etc.

CERTIFiCAI

para o~ devidos fins
de direito que, revendo os arquivos deste Cartório, nel'es encontrou o 'registro
de

JOSÉ GERALDO BARBOSA, onde consta o seguinte:

ESTADO CIVIL:
DATA DE NASCIMENTO:
FILIAÇÁO: .

CASADO
3li12/1947
(Pai): GERALDO SEVERINO BARBOSA
r -_ _~-----4~M-a-~e~):-O-R-O-Z~IN~ASILVA-BARB, SA
VOTA NA ZONA:
01683
SE ÃO:
0026a
ºQM ~SCJ~lÇÃO DESDE: 1_5!04/1_~~~.==-' _.___
MUNICIPIO_:_______It-M_AN_Ht-U_M-,I_R_IM
_ _--I_ _ _ _ _ _ _---j
ENDEREÇO:
IRUA EÓFILO KH DE, N° 66, BAIRRO
IZID0
f---------

L---------I

I

,

I

1

ESTÁ OU/TE COlVI A
IPRESENTE DATA.
~r&aent" C6PI~

j;'-;;';'-\

C3rtlf/Co. 110& 8
foloSlá deu
'Il11.1'l confetlda com a origInaI que \ne foi 6~lb1ÓO
Dera 9sta

~dada.
Sandra ElIsabeth fraga da MIranda

,._~_._

I

1:~. /TV)].
e '0.!..~

M"lIhumlrlmy~:;;

":\11 '\ost.O

,.

__

• _..Tabeliã 2.11 Oficio _. __ • __ j

° ___

JUSTIÇA

I

I

\

ELEITORAL ATÉ A

°

reterido é verdade do que dá te.

Manhumitim, 20 de Março qe 2002.

UUUU'i_~

l
I
\

I

ELIZABETH lVL-\RIA TORRES BRAGA,
Escrivã da 168 8 Zona Eleitoral de
Manhumírim, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei~ etc.

CERTlfICAI para os devidos fins

de direito que, revendo os trquivos deste Cartório, Ineles
de

encontrOl~ b registro

NEIDE APAREC1DA 1NANIAS, onde consta o s~guinte:

,--------------------------------- ------1--

INSCRIÇÃO:
ESTADO CIVIL:
DATA DE NASCIMENTO:
----------- FILIAÇAO:
~

-

I

07571672-02/113
SOLTEIRA
12/10/1966

!

~

(pai): ANTONIO D01vlINGOS ANANIAS

YQI.6_l'IA1QNA~______J~~~; ),1:A ~~ARlDA DA SILVA ANANIAS

SEÇÃO:
100153
COM INSCRIÇÃO DESDE: 15/04/1986
MUNICÍPIO:
MANHUMIRIM
f-ENDEREÇO:
RUA FERREIRA V~NTU\U\,
BAIRRO SANTO ANTONIO

N°

179,

,

IESTA QUITE COM A
PRESENTE DATA. I
"'EQ&rw

PU',

enta Cópia fotastá tlca fo'
Il originai que mo io I O](lbldo
lã :~o~ o mo,S
._

o~~
li v~rdlido.

JUSTIÇ;A

yEjITORAL ATE A
I

í"

I

(\

i

O tJ,bterldo é yerdade Ido que dá te_

I
Mallhumirim, 20 de Março de 2002 .
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ELIZABETH l\rlARIA TO~S BRAGA,
Escrivã da 1688 I Zona Eleitoral de
Manhumiri 111 , Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc.

CERTIFICA

para os devidos
fins de direito que, através de consulta, via modem, ao Eg. TR}~/MG, foi
encontrado o registro de
onde consta o seguinte:

liNSc.-R]ÇÃO:

HELENO RAIMUNDO pA SILVA
f9894591-02Ql

SECA0:
VOTA NA ZONA:

=t

03543
003< a

I
I

Ç9MIN~_ÇB:lÇbºJ!.?SQE~_ 30LQ~L!2~1 _________
ESTADO CIVIL:
FILIAÇÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
MUNICIPIO:
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(Pai): JOSE RAIMUNDO DA SILVA
(Mãe): MARIA DULOE DA SILVA
__22/03/1966
.__._-_.__ .-.--.-._-_.._ - - - - - - - - - - - - BELO HORIZONTE-- MG
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Manhumirim, 20 de Março de 2002.
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FULLY

CONTABILIDADE
i

Contadores:

Mauro .Jorge FuTly
Leonardo Gama Fully
Organização de Firmas

-

Distratos -

CRC/MG:23.917/0-9
CRC/MG:63.778/0-8
Contabilidade - Orientação Fiscal - ETC

FUNDAÇÃO BOM JESUS

I

CNPJ: 22.697.254/0001-43

Balanço Geral do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2.dol
I

I

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONlVEL
NUMERARIO
Caixa

9.806,74

ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
IMBILIZAÇÃO TECNICA
Equipamento e Instalações
, Discos de Uso
- Deprec de Equip. e InstaI.
- Deprec de Discos de Uso
Moveis e Utensílios
- Deprec de Moveis e Utens.
VEICULOS
Veículos
- Deprec. Acum. De Veículos
PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES
OBRIG.C/ TERCEIROS
Patronato Agrícola
PATRINONIO
INVESTIMENTO
APLICADO
Patrimônio Liquido

9.806,74

I

9.806,74

138.936,57
24.831,17
20.302,67
12.410,19
4.782,30
820,66 135.026,52

20.000,00
4.000,00

16.000,00 151.026.5f 160.833.26

I
I

6.952,53

153.880,73

6.952,53

153.880,73 160.833,26 160.833.26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e Passivo CENTO E
SESSENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Manhumirim; 31 de Dezembro de 2.001

Ronaldo Lopes Corrêa
Diretor
Rüa Trajano Lima, 117 SI D2 - Centro - Munhumirim/MG CEP: 3697( -000 Te1cfux (ll3) 341-163 - e-mai1: conlfully@uol.com.br
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Contad4 res :

Mauro Jorge Fully'
Leonardo Gama Fully
Organização de Firmas

-

Distratos -

CRC/MG: 23.917/0-9
CRC/MG:63.778/0-8
Contabilidade - Oriedtação Fiscal - ETC

FUNDAÇÃO BOM JESUS
CNPJ: 22.697.254/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
DEZEMBRO DE 2.000

ENCE~O EM 31 DE

Receita Bruta

207.507,43

+

Despesas Operacionais

111.290,05

.J

I

Superávit

96.217,38 =

Manhumirim, 31 de Dezembro de 2.001

Ronaldo Lopes Corrêa
Diretor

Mauro .'for

rcl1fG

'ully

23.917/1>9

000053

c O N TA B I L I DA D E
Contadores:

I

I

FIU L L Y
I

Mauro JOl'gelFUllY
L e () 11 a r ti () G a 11 a F li 1Y
Organizaç1ío de Firmas

-

Distratos -

CRC/MG: 231.917/0-9
CRC/MG:63.778/0-8
C .ntabilídade - Orientação Fiscal -I ETC

FUNDAÇÃO BOM JESUS
CNPJ: 22.697.254/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Exercício de 2.000

Receitas Publicidades

7t

Receitas Clube do Ouvinte

1~.875,00

Receitas Horários Vendidos

120.088,13

Total Receitas

207.507,43

54t,30

I

Manhumirim, 31 de Dezembro de 2.001

Ronaldo J,opes Corrêa
Diretor

Rua Trajano Lima. 117 SI 02 - Centro - Munhulllirim/MG CRI': 36970-000 Tc1efax (33) 341-1638 - e-mail: contfllllY@lIol.con

I
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FULLY

CONTABILIDADE
Contadores:

Mauro Jorge Fully
Leonardo Gama Fully
Organização de Firmas

- Distratos -

CRC/MG: 23.917/0-9
CRC/MG:63.778/0-8

Contabilidade - Orientação Fiscal - ETC

FUNDAÇÃO BOM JESUS
CNPJ: 22.697.254/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
Ex1rcício 2.000
I

1e

~I

DESPESAS OPERACIONA~S
Ordenados
I
Decimo Terceiro Salário
Férias
Contribuição Previdenciária
Contribuição p/ FGTS
I
Força e Luz
Telefone
Impressos
Conservo de Equip. Instalação
Contribuição Sindical
Rescisão Contrato de Trabalho
PIS Folha Pagamento
Imposto ECAD
Imposto ABERT
Imposto UNDA Brasil
Imposto FUNDAMIG
1
Imposto AMIRT
I
I
Despesas Bancárias
I
Serviços de Terceiros
II
i
Despesas c/ Transporte
Despesas Postais e Telegráficas
Imposto ANATEL
Gastos com Funcionários
Despesas Legais
Brindes
Outras Despesas
Impostos Municipais
Multas Moratórias
FGT S S/R.C.T.
Taxas Estaduais
Conservação Moveis e Utensílios
To t a I

145.477,65
5.468,78_ l
5.391,33_ j
3.350,54
3.796,97
11.855,60
8.676,37_1
491,31
646,55
228,62
1.488,33
520,73
3.037,67 I
733,00
1588,92
1660,00
592,00
215,50
7.419,42
5.181,50
236,26
1.477,50
191,89
303,32
221,52
1096,60
51,00
0,16
261,37
127,69'
1.501,95
111.290,05 .
I

1

ManhUmirim 31 de Dezembro dO 2.00 I I

I

r

Ronaldo Lopes Corrêa

~

IJiretor

(
I

Mauro.fm e Ff!

·

CRC/AlG 23.917, -9

I

Rua Tmjano Lima, 117 SI 02 - Centro - Manhumirim/MG CEP: 36970-000 Telefax (33) 341-1[638 - e-mui!: contful1y@uo1.c
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITd
N°000912002-11 024071

DADOS DO CONTRIBUINTE:
CNPJ:22.697.254/0001-43
NOME:FUNDACAO BOM JESUS
ENDEREÇO: RUA NUNES DA ROSA 70
BAIRRO ou DISTRITO:CENTRO
MUNICÍPIO:MANHUMIRIM
ESTADO:MG
CEP:36970-000

"-FINALIDADE DA CERTIDÃO:
I
I

I

QUA1sQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212 DE 24 DE JULHO WE 1991 E
SUAS ALTERACOES, E 8.870 DE 15 DE ABRIL DE 1994, EXCETO PARA:
AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVELi
BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU
CIVIL.
I

E CERTIFICADO, NA
PARA A FINALIDADE
CERTIDAO EM NOME
DIREITO DE COBRAR
VALIDA PARA TODOS

FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES,QUE
DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA
DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O
QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA
VALIDADE,
EXCLUSIVAMENTE
PELO ACEITANTE,
NA
INTERNET NO fNDERECO:
www.previdenciasocial.gov.br. OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO S R OBSER
VADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 27 DE FEVEREIRO DE 2002.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

I
PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADol DO TRABALHADOR

B~S~IRO.
I

·000056

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Rluão Social:
Endereço:

22697254/0001-43
FUNDACAO BOM JESUS
PCA PE JULIO MARIA 38 / CENTRO / MANHUMIRIM / MG / 36970-000

8.03J,

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

'I

I

I

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

I

Validade: 12/03/2002 a 10/04/2002
Certificação Número: 2002031200002613036013

Informação obtida em 12/03/2002, às 13:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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000057
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

I'

\

. NEÚ~I:RO
_

5.134.310

CERTIDAO POSITIVA DE TRIBUTOS E CONTRI~UICOES FEDERAIS ADMINISTRADOS
PRLA SECRETAR!A DA RECEITA FEDERAL, COM EFEITOS DE NEGATIVA.
(ART. 206 DA LEI NO. 5.172, DE 25/10/66)
'CNPJ: 22.697.254/0001-43
FUNDACAO BOM JESUS
RUA NUNES DA ROSA 70 CENTRO
CEP: 36970-000 MANHUMIRIM MG
CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, Di 25 DE OUTUBRO
E 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMEtTO TEM OS MESMOS
EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA EXP~DIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM ~OME D CONTRIBUINT
ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TR BUTOS E CONTRIBUICOES F~DERAIS
~ CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA:
~
I

1

I

I

I

COMPENSACAO DE PAGAMENTO:
OUTROS TRIBUTOS

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEGUINTE, PROVA DE INEXISTBNCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM
DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

~ITIDA EM 27/12/2001~'
+-------------------------------------------------------------------+
IESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA ID~N
IFICADO I

, VALIDADE ATE 27/06/2002

,~----~-----------------------------------------------------.-----------------------+
CARIMBO / ASSINA
I EXPEDIDA GRATUITAMENTE I

MF/SRF/SRRFÕ6/DI~tGVS7~;iG
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

-

j

PROCURADOR1A~~ERAL DA FAZENI:A N:\CIONAL

CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

I

I NE~ATIVA
QNPJ
22.697.2\54/0001-43
I

Nome Completo
FUNDACAO BOM JESUS

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas,
certifica-se, para os fins de direito, que, analisados os registros da Dívida Ativa da União, verificou-se a
NÃO EXISTÊNCIA de INSCRIÇÕES em nome do contribuinte acima identificado. E, para
constar, foi extraída, por intermédio da Internet (rede mundial de computadores), esta certidão

I

m~~
ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

E"'~

fo,~ccid"

~~idadc

.(pJ,nJ

,,,Jidão i
gc,Üui truncnt' tlndo.
po, 30 'di"-"
PG FN nO 22. d, 19 d,
pnelro de 2001), nao prevalecendo sobrelcertldoe1 emltJdas postenon~1ente.

. I
I
Decreto-lei n() '147, de 03 de fevereiro de 1967: "A\-t. 62. Em todos os Q1S0S em que a lei exigir a
apresentação de provas de quitação de tributos federais, incluit1-se-á, obrigatoriamertte, dentre aquelas, a
certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda
!
Nacional competente."
ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE
Emissão às 09:46:32 do dia 21/03/2002

L _______ '--_ _ __

~

Código de Controle da Certidão: BE18.i\508.5F7F.79Fl
Tanto a yeracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedf)r poderá ser
verificada na seguinte página na Internet: http://www.pgfn.fazenda.gov.br
I
Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.
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COMPLEMENTO

- , - - - - - - - - NO M E DO LOG RADOURO - - - - - - - - - . - -

NUNE S DA ROSAA
f--------oMUN I

cíp I 0 - - - - - - - . - - - . . , . -

INSCRI çÂO DE PRDDUTOR RURAL

iNSCRiÇÃO ESTADUAL

CÓD. ATlV. ECON.

I

395.128.590.0001
FINALIDADE:

CONTRA'l'O JUNTO A ORCÃO PúBLICO.
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NOME DO SIGNATÁRIO:
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I DENTIDADE:42 3471656-1. 5
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prefeitura' UhiCi' I Je

an"'umirim
Estadd -de Mina.s Gerai~
CNPJ; 18.392.530/0001-98
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Çertidão Negativa Ide ºébitos Municipais
Seção de Arrecadação e Tributação

R~gério IBrkndão de ~ouza,
de Dh'i:sí'io

CllE'fl!"

;;J Cont. e Tl's01ll' mia, d~5ta Prl'feitura

MU1'ÚripBl dl' :Msnhumirim, Estado dE' Minas
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I

fonua da lei, Etc..

HWDS e demS1!; pspéi:=. dos srquhlo:=, deE.ts Prt'feiturs, deles cor.:.ststau que FUNIIACAO BOM JESUS,

a

empresa estabelecid.a Rua Nunes. da Rosa ri' 70, BaÍ!m Gentm 7 nesta dd:lde de :Manhumírim (MG),
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TERMO DE INCLUSÃO EM A TA
SERViÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA
DATA: Aos 04 (quatro) dias do més de abril de 2002, às 9:00 horas.
LOCALIDADES: CONCEIÇÃO DO RIO VE.RDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, GRÃQ MOGOL, GUAPÉ, GUARACIABA, URUCÂN1AlMG.
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~MINiSTÉRIO DAS COMUNiCAÇÕES
SECRETARlA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DELEGACIA DO Me NO ESTADO DE MINAS GERA1S
CONCORRÊNCIA N°10212001-SSRiMC
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SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNC1A MODULADA
DATA: Aos 04 (quatro) dias do més de abril de 2002, às 9:00 horas.
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CONCORRÊNCiA N°10212001-SSRlMC

TERMO DE INCLUSÃO EM ATA
SE.RVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNC1A MODULADA
DATA: Aos 04 (quatro) dias do més de abril de 2002, às 9:00 horas.
LOCALIDADES: CONCEiÇÃO DO RiO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, GRÃO MOGOL, GUAPÉ, GUARACiABA, URUCÂN/AlMG.
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO
DELEGACIA DO MC DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO

CONCORRÊNCIA N°102/2001-SSRlMC

)

SERViÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA
ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS PARA AS LOCALIDADES DE
CONCE/cAo DO R/O VERDE, ESPERA FELIZ, FER VEDO URO, GRAO MO GOL,
GUAPÉ, GUARACIABA. URUCÂNIAlMG.

/

Aos 04 (quatro) dias do mês de.,.JlhriLde 2002, às 9:00 horas, na sala n019 da
Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado de Minas Gerais, situada à
Rua dos Timbiras, 1778, Centro - Belo Horizonte/MG, sob a supervisão e controle da
Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria do Ministério das
Comunicações n0811, de 29 de dezembro de 1997, publicada no DOU de 30 de
dezembro de 1997, reuniu-se a Comissão de Assessoramento Técnico do MC no
Estado de Minas Gerais, constituída pela Portaria do Presidente da Comissão
Especial de Licitação n06, de 02 de agosto de 2000, publicada no DOU (Seção 2) de
~
04 agosto de 2000 e suas alterações, Portaria n001 de 16 de março de 2001, Portaria
03, de 20/03/02, publicada no D.O.U. de 26/03/02, com a participação de s e v :
Presidente - Substituto Wilder Paula de Almeida e de seus membros César Coelho
...
Guimarães e Denise Cruz Saad. Deu-se início à Reunião para recebimento e rubrica
.
dos invólucros contendo os Documentos de Habilitação, as Propostas Técnicas
as Propostas de Preços dos interessados nesta Licitação, que objetiva a exploração
do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, nas localidades de
CONCE/cAo DO R/O VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, GRÃO MOGOL,
GUAPÉ, GUARAC/ABA. URUCÂN/AlMG, na conformidade do item nove do Edital
(Abertura e Apreciação dos Documentos de Habilitação), na seguinte seqüência: (1)
Assinatura da Lista de Presença dos Representantes Legais das Licitantes ou dos
seus Procuradores Legalmente Constituídos, bem como da Lista de Freqüência do ,
Público, que serão anexadas à presente Ata. A Lista de Presença foi recolhida às
09:00 horas e entregue ao Senhor Presidente dessa Comissão. (2) Recebimento dos
Protocolos de Comparecimento à Licitação. (3) Entrega dos invólucros à Comissão
de Assessoramento Técnico da Delegacia do Ministério das Comunicações em
Minas Gerais, pelos Representantes das Proponentes, que se apresentaram na
seguinte ordem: (CONCE/CAo DO R/O VERDE) RÁDIO 541 LTDA CNPJ:

04.465.169/0001-78, RÁDIO 1010 LTDA CNPJ: 04.502.633/0001-59, RÁDIO REAL
ÔMEGA FM LTDA CNPJ: 04.252.927/0001-82, FM TELECOM LTDA CNPJ:
03.955.609/0001-02, (ESPERA FELIZ) MAB COMUNICAÇÕES LTOA CNPJ:
04.402.817/0001-47, INFORMAÇÃO CULTURAL DE ESPERA FELIZ LTOA CNPJ:
04.739.057/0001-68, RÁDIO FREQUÊNCIA DIVINENSE LTOA CNPJ: 03.875.2381000159, TROPICAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 04.946.616/0001-00, FUNDAÇÃO
BOM JESUS CNPJ: 22.697.254/00~1-43, SISTEMA NOROESTE. DE COMUNICAÇÃO
LTDA CNPJ: 01.674.349/0001-79, RADIO 541 LTDA CNPJ: 04.465.169/0001-78, RAOIO
1010 LTDA CNPJ: 04.502.633/0001-59, (FERVEDOURO) FUNDAÇÃO BOM JESUS
CNPJ: 22.697.25410001-43, MAB COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 04.402.817/0001-47,
RÁDIO 541 LTDA CNPJ: 04.465.169/0001-78, RÁDIO 1010 LTDA CNPJ:
04.502.633/0001-59 , SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ:
01.674.349/0001-79, (GRÃO MOGOLJ RÁDIO 541 L TOA CNPJ: 04.465.169/0001-78,
RÁDIO 1010 LTDA CNPJ: 04.502.633/0001-59, SERViÇOS E TRANSPORTES
CELESTES LTDA CNPJ: 04.285.751/0001-52, (GUAPÉ) RÁDIO 541 LTDA CNPJ:
04.465.169/0001-78, RÁDIO 1010 LTDA CNPJ: 04.502.633/0001-59, SISTEMA
MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO L TOA CNPJ: 04.940.960/0001-92, (GUARACIABA)
RÁDIO 541 LTDA CNPJ: 04.465.169/0001-78, RÁDIO 1010 LTDA CNPJ:
04.502.633/0001-59, SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA CNPJ: 25.946.978/0001-50,
GUARACIABA COMUNICAÇÕES L TOA CNPJ: 04.958.730/0001-50, (URUCÂNIA)
RÁDIO 541 LTDA CNPJ: 04.465.169/0001-78, RÁDIO 1010 LTDA CNPJ:
04.502.633/0001-59. (4) Os representantes legais das Empresas SISTEMA
MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO LTOA, representada pela Sra. MARIA TEODORA
TAVARES, OAB/MG 74886, FUNDAÇÃO BOM JESUS, representada pelo Sr.
RONALDO LOPES CORREA, C.I.: M-2.492.936 SSP/MG e SERViÇOS E
TRANSPORTES CELESTE LTOA, representada pelo Sr. RAILSON DIAS DOS
SANTOS, OAB/MG 47362 foram eleitos por todos os Proponentes presentes à
reunião para compor e representar a Comissão de Proponentes, com a finalidade de
rubricar os invólucros contendo a Documentação de Habilitação, das Propostas
Técnicas e das de Preço pela Outorga, assim como dos documentos contidos nos
invólucros de Habilitação de todos os Proponentes. (5) O Presidente faz contar em
Ata que, no momento da abertura da sessão, ficou definido que a entrega dos
invólucros contendo os documentos de "Habilitação", "Técnica" e "Preço pela
Outorga" seria feita obedecendo à ordem de publicação das Localidades no Diário
Oficial da União. Assim sendo, os Representantes Legais das Proponentes
presentes entregaram os invólucros à Comissão de Assessoramento Técnico que,
por sua vez, procedeu a devida conformidade documental referente a todas as
Localidades constantes do Edital. Durante a entrega dos invólucros, ao chamar os
Proponentes da Localidade de Grão Mogol, verificou-se que o Representante da
Empresa PATER NOSTER LTDA não havia "lacrado" os seus envelopes,
permanecendo com os mesmos, na mesa, ao lado da Comissão de Assessoramento
Técnico até colar todos os seus envelopes. Após o término da colagem dos
invólucros pelo Representante da Empresa PATER NOSTER L TOA, os mesmos
foram entregues à Comissão que procedeu a devida conformidade. A Comissão
salienta que não foi inserido qualquer documento nos invólucros no momento da
colagem. Foi constatado pela Comissão de Assessoramento Técnico e informado a
todos os Representantes das Proponentes presentes que a Empresa PATER
NOSTER LTOA apresentou 02 (dois) Envelopes contendo "Proposta Técnica" para a
Localidade de GUAPÉ, 03 (três) envelopes· contendo "Proposta de Preço pela
Outorga" para a Localidade de GRÃo MOGOL, 01 (um) envelope contendo
"Proposta de Preço" para a Localidade de CONCEiÇÃO DO RIO VERDE constando
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apenas o nome da Empresa, a localidade e o termo "Preço". O envelope contendo
a documentação de "Habilitação" na sua identificação feita à caneta, consta
somente o nome da Empresa e o termo "Habilitação". Nos documentos de
protocolo, entregues juntamente com os invólucros, não constam no "Cartão de
Identificação" o número do CNPJ da Empresa, no "Termo de Autuação de
Processo" o número do CNPJ e o endereço da Empresa e no formulário "Dados do
Proponente" foram assinaladas apenas as localidades de GRÃo MOGOl e GUAPÉ
a serem concorridas pela referida Empresa. Ainda, na "Lista de Presença das
Proponentes" o Sr. Paulo Charlenes Faraco Maciel se identificou como Procurador
das Empresas PATER NOSTER lTDA e DEO VOlENTE· não apresentando
Procuração juntamente com os invólucros da Empresa PATER NOSTER lTDA,
estando assim em desconformidade com o item 8.2.1, letra "B" do Edital 102/01SSRlMC. A Comissão de Assessoramento Técnico registra, ainda, que apesar de
estar registrado na "Lista de Presença das Proponentes" a participação da Empresa
DEO VOlENTE não foram entregues nenhum invólucro ou documento da mesma á
esta Comissão. Diante do ocorrido, a Comissão de Assessoramento Técnico
informou a todos os Proponentes que estaria lacrando em saco plástico
separadamente, todos os invólucros e documentos recebidos da Empresa PATER
NOSTER l TDA que foram rubricados pela Comissão de Assessoramento Técnico e
por todos os Representantes legais das Proponentes presentes, sob o lacre nO
5952775. (6) Foram rubricados os invólucros contendo os Documentos de
Habilitação, Propostas Técnicas e Propostas de Preço por todos os membros da
Comissão e pela Comissão dos Representantes legais eleitos à reunião que
apresentaram propostas para as referidas localidades de execução do serviço. (7)
As Propostas Técnicas e de Preço pela Outorga, uma vez rubricadas foram lacradas
em invólucros separados por cidades: (CONCEIÇÃO 00 RIO I VERDE) Proposta
Técnica lacre nO 9605019, Proposta de Preço lacre n04407664, (ESPERA FELIZ)
Proposta Técnica lacre n04680664, Proposta de Preço lacre nO 1587331,
(FERVEDOURO) Proposta Técnica lacre nO 6647886, Proposta de Preço lacre nO
9742119, (GRÃO MOGOL) Proposta Técnica lacre nO 9684119, Proposta de Preço
lacre n02153442, (GUAPÉ) Proposta Técnica lacre nO 4922564, Proposta de Preço
lacre n08383008, (GUARAC/ABA) Proposta Técnica lacre nO 1494331, Proposta de
Preço lacre n06248886, (URUCÂNIA) Proposta Técnica lacre n09502119 , Proposta
de Preço lacre n01281331. Os mesmos serão mantidos sob a guarda da Comissão
de Assessoramento Técnico desta Delegacia do MC em Minas Gerais. (8) Em
seguida, o Senhor Presidente da Comissão de Assessoramento Técnico do MC e y ;
Minas Gerais comunicou aos presentes que começaria a abrir os invólucros
contendo a Documentação de Habilitação. (9) Rubrica da Documentação por todo . ~
os Membros da Comissão de Assessoramento Técnico da Delegacia do MC em
Minas Gerais e pelos Representantes legais das Proponentes ou s e u s ,
Procuradores legalmente Constituídos presentes à reunião, que apresentaram
propostas para a localidade que pretendem a exploração do Serviço de
Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada. (10) Os Representantes Legais das
. Empresas PATER NOSTER, Sr. Paulo Charlenes Faraco Maciel, SERViÇOS E
TRANSPORTES CELESTES l TDA, Senhor Railson Dias dos Santos, GUARACIABA
COMUNICAÇÕES lTDA, Sra. Maria Cristina Rodrigues, RÁDIO 1010 lTDA, Senhor
Marivaldo Cordeiro Viana, FM TElECOM l TDA, Senhor Randolfo da Silva e
SISTEMA MlllENIUM DE RADIODIFUSÃO l TDA, Sra. Maria Teodora Tavares
entregaram à Comissão de Assessoramento Técnico "Termo de Inclusão de Ata"
que vão anexos a esta. (11) E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às
15:00 horas do dia 01 de abril de 2002, tendo sido lavrada a presente Ata, que,
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depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão de
Assessoramento Técnico e pelos Representantes Legais das Proponentes ou seus
Procuradores Legalmente Constituídos presentes à reunião.

PROPONENTES:

EMPRESA

...

)

REPRESENTANTE

INFORMAÇAO CULTURAL DE ESPERA DEDlER
CABRAL
FELIZ L TOA
BATISTA
MOACYR
DE
RADIO REAL OMEGA L TOA
ALCINO FERREIRA
SERViÇOS E TRANSPORTES CELESTE RAILSON DIAS DOS
LTDA
SANTOS
MARIVALDO
RADIO 1010 LTDA
CORDEIRO VIANA
RADIO 541 LTDA
MARIVALDO
CORDEIRO VIANA
FUNDAÇAO BOM JESUS
RONALDO LOPES
CORREA
SISTEMA
MILLENIUM
DE MARIA TEODORA
RÁDJODIFUSÃO L TOA
TAVARES
MAB COMUNICAÇOES L TOA
/J __' -? •
Ç? .
CLOVIS VALENTIM
CONDE
D~--- ~
GUARACIABA COMUNICAÇOES LTOA
MARIA
CRI INA
RODRIGUES
FM TELECOM LTOA
RANDOLFO
SILVA SANTOS
PATER NOSTER
PAULO CHARLENE
FARACO MACIEL
TROPICAL COMUNICAÇOES LTOA
AURELIO
ALVES
DE CASTRO
SISTEMA
NOROESTE
DE RONALDO
COMUNICAÇÕES L TOA
CARDOSO COELHO
SOCIEDADE
RADIO
MONTANHESA JOAO
BOSCO
LTDA
TORRES
RADIO FREQUENCIA DIVINENSE
PEDRO FERREIRA
DE SOUZA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, juntei ao presente processo, além desta, as
em conformidade com os dados abaixo indicados:
N° da folha anterior: '1:6
N° desta folha: 47---,7:..-_
N°s das demais folhas juntadas : _-::;,--,g~__ a

Brasília, O c!L

ô3

folhas seguintes,

/!O

de,-,~~

C:\Aneelmo\Meus doeumentoslTerrno de juntada.doe

de 2002.

·. Ministério das Comunicações
. Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Comissão Especial de Licitação

RESULTADO N°

6598/2002

ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N°: 102/2001 - SSRlMC
Licitante:

FUNDAÇAO BOM JESUS

N" do Processo Específico da Licitante: 53710.000239/02

HABILITADA

IReSUltadO:

UF
MG
) MG

Localidade

Serviço
FM
FM

Espera Feliz
Fervedouro

Grupo de Enquadramento
A
A

Brasília, 23 de julho de 2002.

A

Comissão Especial de Licitação
PUBLICAÇÃO - DOU
VER ANEXO A TA DE HABILITAÇÃ

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE REUNIÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2002, às15:00 horas, na sala de reuniões da
Com.issão Especial de Licitação, na Sobreloja do Edifício Sede do Ministério das Comunicações,
Bloco "R," Esplanada dos Ministérios, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a
Comissão Especial de Licitação, criada pela Portaria MC n° 811 de 29 de dezembro de 1997,
alterações subsequentes, com a participação de seu Presidente, Manoel Elias Moreira, do seu
Vice-Presidente Luiz Fernando Dolabela Guimarães e dos membros, Alexandre Antônio de
Souza, Álvaro Augusto de Souza Neto, José Ancelmo Nogueira, Anacleto Rodrigues Cordeiro e
Napoleão Emanuel Valadares, com o objetivo de dar prosseguimento aos trabalhos referentes à
fase de habilitação de proponentes, com relação às Concorrências indicadas a seguir,
compreendendo, entre outras, as atividades: (1). O Senhor Presidente apresentou para exame e
aprovação da Comissão os resultados abaixo indicados relativos à análise de documentos de
habilitação. (2) Após as devidas verificações, a Comissão aprovou as conclusões contidas nos
"Resultados" constantes desta Ata, autorizando o Presidente a assiná-los e adotar as providências
necessárias ao desenvolvimento das licitações. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
deu por encerrada a presente sessão, lavrando a presente Ata que, lida e achada conforme, vai
pelos membros Titulares da Comissão. O Anexo I é parte integrante da presente ata.
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ANEXO I
ATA DE REUNIÃO DE 22 DE AGOSTO 2002.

CONCORRENCIA(S)
N,O(S)

RESULTADO(S) N.O(S)

101/2001

6481,6484,6487,6492,6497,6502,6507,6512,6517,6522,6527e
6532/2002
6588,6593,6598,6601,6606,6610,6625,6630,6635,6640,6644e
6648/2002
6661, 6665, 6669, 6674, 6679, 6684, 6689, 6694, 6699 ,e 6703/2002
6785,6790,6795,6800,6805,6815,6818,6822,6826,6830,6833,
6836,6839,6845,6848,6855,6856,6857,6859,6862,6865,6868e
6872/2002
6894,6898,6902,6906,6910,6914,6918,6922,6925,6929,6933,
6937,6941,6945,6949 e 6953/2002
6992,6997,7002,7007,7016,7012,7020,7024,7028, 7031, 7034,
7037, 7040, 7043, 7046, 7049, 7051, 7053, 7055, 7057, 7059, 7061 e
7063/2002
7069, 7071, 7073, 7075, 7077, 7079, 7081, 7083, 7086, 7089, 7092,
7095, 7098, 7101, 7103, 7105 a 7114, 7116, 7118, 7120, 7122, 7124?
7127, 7130, 7133, 7136, 7139, 7142, 7145, 7148, 7151, 7154, 7157,
7160, 7163, 7166 e 7168/2002
7174,7176,7178,7180,7182,7185,7188,71907192,71947196,
7198,7200,7202,7204,7206,7208,72107212,7214, 7216,7218,
7220, 7222, 7224, 7226, 7228, 7230, 7232 e 7234/2002
7236 a 7243, 7245, 7247, 7249, 7251, 7253, 7255, 7257, 7259, 7261,
7263, 7265, 7267, 7269, 7271 e 7273/2002
7003 a 7311,7313,7316,7317,7319 e 7321/2002
6749,6753,6757,6762,6767 e 6772/2002
6736, 6740 e 6745/2002

'.

102/2001
103/2001
104/2001
105/2001
106/2001
107/2001

108/2001
109/2001
...

149/2001
001/2002
004/2002
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Comissão Especial de Licitação

PUBLICAÇÃO - DOU

ISSN 1677-7069

Diário Oficial da União - Seção

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO
METROPOLITANA
_
AV)SOS DE LICITAÇÃO
PREGA0 ELETRONICO N" 8000088 • GERADIDRlSPM
Objeto: PrestaÇfio de serviços de lTIanutenção predial corretiva

progra~

muda e emergencilll. em im6veis ocupados pela Contratante nas Regiões
Operucionllis dns f.lixas de CEP 01 e 03 da Diretoria Regional de São
Paulo Metropolitana, cOlúonne especificações técnicos e demllis condi·

i~iOt2&tsi.t~~~~ll~adndo°~dft:1 ~~t~r:i~ h~;~=li~it~~~~:~e~~~~~;
~~.~~:Jual~~~~ãda~8Ó:~&h ~~cill~gliôjn~ô8:Ãb~:~dnda~~~~~::~~~

PREG.~O ELETRÔNICO N' 81HIU076 GERADmRlSPM

~~O~f~~id~~í~~stda~_~~~t~ ~~~t;2J~sOOg~8Ó~hd~ntdi:a26~Ó6noÔÓ8~

Objeto: aquisição de combustível para atender a frota alocada nus
unidndes operacionais CDD's Itaim Paulista e Itaquaquecetubu),
Download do edital no sítio http://www.licitacoes-e.com.br. (lO desta
licitação 178665), O acolhimento das propostas no referido sítio darse-á a partir das 08:00h do dia 26/06/2008. Abertura das Propostas:
27/06/2008 os 08:45 horas. Início da Disputa· de Lances às 09:30
horas do dia 27/06/2008 (horário de Brasflia). Solicitações de esclarecimento acerca do editul deverão ser envindas ao endereço eletrônico geradpregao@correios,com,br. No campo "Ilssunto", mencioIlllr "PGE 8000076".

Abertura das Propostas: 27/06/2008 às 10:00 horas. Início da Disputa
de Lunces às 11:00 horas do dia 27/0612008 (horúrio de Brllsíliu).
Solicituções de esclurechnento ucercu do edital dever:io ser enviadas
~~n~~,1,e~~~cí~e~~~,ipGge8Ô~Õo.r9~.@correios,com.br. No cumpo "us-

CLElTON MOREIRA DA SIl.VA

02/0712008 às 08:30 hordS. Início da Disputa de Lances às 10:00 horas do
dia 02/07/2008 (horário de Brasília), Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico gerlldpregllo@correios.com,br, No campo "assunto", mencionar "PGE 8000088".

Prcgoe,iro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 80001178 GERADmR/SPM
Objeto: aquisiçiio de combusdvel para atender 11. frota alocada nus
unidades operacionais CDD's Vila Rica, São Matheus e São Rafael
ECT/DRlSPM. Download do edital 'no sítio http://www,licitacoese.com.br. (10 desta licitação 187480). O acolhimento das propostas
no refendo sítio dar-se-á a partir das 08:00h do dia 26/06/2008,
Abertura das Propostas: 27/06/2008 às 09:00 horas. Início da Disputa
de Lances às 09:45 horas do dia 27/0612008 (horário de Brasília).
Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas
ao endereço eletrônico geradpregao@correios,com.br, No campo "assunto", mencionar "PGE 8000078".
'

CARMEN SILVIA PACHECO POLIDORO

Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N' 8000075 GERADmRISPM
Objeto: aquisição de combustível para atender a frotn alocnda nas

~~~~~~~d°a~r:~l~a~~~~ ~í~iOr~~~/~~:.ri~it~:::~~~o!~br~(lrld~~~

licitaçiio 187410). O acolhimento das propostas no referido sítio darse-á a partir das 08:ooh do dia 26/0612008. Abertura das Propostas:
27/0612008 ~s 08:30 horas. Início da Disputa de Lances os 09:00
horas do dia 27/06/2008 (horário de Brusília), Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser envindas ao endereço ele~~rn!~PG~g88ÓO~5~~correios,com,br. No campo "assunto", mencio-

N" 114, terça-feira, 17 de junho de 2008

3

FÁTIMA ALMERINDA NOGUEIRA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N' 8000079 GERADmRISPM

HÉ,LlO BUN
Pregoêiro

PREGÃO ELETRÔNICO N' 8000081 GERADmR/SPM
Objeto: aquisição de combustível para atender a frota lllocada nas
unidades operacionais CDD's Mogi das Cruzes e BrlÍs Cubas
ECTIDRlSPM. Download do edital no sítio http://ww\V,licitacoese,com.b!'. (lO desta Iicitaçiio 187548). O acolhimento das propostas
no referido sítio dar-se-á a partir das 08:00h do dia 26/0612008.
Abertura das Propostas: 27/0612008 às 10:30 horas, Início da Disputa
de Lances às 14:00 horas do dia 27/06/2008 (horário de Brasília).
Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverJo ser enviadas

~~n~~~,e~~~~ci~~~~~PG~e8Ô~óoHl~.@corréios,com.br.

No campo "us-

PA11ÚCIA RODRIGUES BIANGAMAN
Preg~'eir..l

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N" 8000002 (ENGI • GERAll/DRISPM
Objeto: obra de reforma de hn6vel localizado na Estrada du Colônia,
602/606 - Jd. Pnrelheiros - São Paulo/SP, para instnlação da Agência
de Correios Comercial 1 - Pilrelheiros (ACCI Parelheiros). Empresa
classificada: Construdaher Construções Ltda. Valor da Proposta: R$

173.729,66.
Objeto: aquisição de combustível pura atender a frota alocada nas
unidades operacionais CDD's Grajaú, Parelheiros e Cidade Dutra/ECfIDRlSPM. Download do edital no sítio http://www,licitacoes-

EDUARDO NEL~ON DE ARAÍJJO ABREU
Pregoeiro

H[,LlO BUN

Presidente! da Comissão Pennllncnle de Udtll~'Dll

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

AVISO

ElllTAL DE NOTIFICAÇÃO

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria Me nO 1.028, de 21 de dezembro de
2006, publicuda no DOU de 22/1212006, e suas alteruçôes, em conformidade com os Editais de Licitaçlio,
toma público que a sessüo panl. abertura do(s) inv6Iucro(s) contendo a(s) Proposta(s) Técnica(s) da(s)
Proponente(s) habilitada(s), será realizada no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R,
Sobreloja - sala 104, Ed. Sede, Brusflin/DF, de acordo com o indicndo no quadro nbaixo. Ficam convocados
os participes da licitação, bem como convidados e demais interessados para acompanhar os trdbalhos.
Na sessão pública em referência semo relatndos os futos upurados no processo administrativo de
n.o 53000,040687/2007-67, sobretudo o rompimento premuturo de lacres de inúmeros sucos plásticos em
que estavam acondicionadas diversas propostas técnicas e de preço.

A Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônicn, no uso das suas atribuições e tendo em
vista o disposto no artigo 187, incisos XXIX e XL, do Regimento Interno do Ministério das Comunicações, aprovndo pela Portnriu nO 313, de 23 de junho de 2003, publicada no Diário Oficial da
Uniiio de 24 subseqUente, resolve, pelo presente Edital, NOTIFICAR as entidndes abaixo relacionadas,
por se encontrarem em local incerto, não sabido ou sem possibilidade de entrega de correspondência.
confonne motivos constantes das devoluções de AR Postal, para apresentar os documentos solicitados
nos ofícios relacionados, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste Edital. A
nlio manifestação das entidades listadas implicará o arquivamento do Processo correspondente, A documentação deverá ser remetida il. Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, no endereço
Esplanada dos Ministérios - Ministério das Comunicações - Bloco "R" - Anexo - 3° Andar - Ala Oeste
-CEP: 70044-900 - Bmsflio. - D.F. O presente Edital encontra-se também disponível na página do
Ministério das Comunicações na Internet, no sítio: www.mc.gov.br.

UF

Localidude(s)

BrJsflia • DF. 13 de junhll de 2008,

ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACÊDO
Em 9 de jUnllO de 2008.

Presidente oa COll1issão

ZILDA BEATRIZ S. DE CAMPOS ABREU
COMUNICADO
UF LOCALIDADE

A Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica, no uso dus suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 187, inciso XL do Regimento Interno do Ministério das Comunicações e ainda o subitem 9.3. a!Úlea "c",
da Nonna Complementar nO 1/2004. uprovada pela Portaria nQ 103, de 23 de janeiro de 2004, publiC<ldll no Diário
Oficial da União de 26 subseqUente, resolve, pelo presente Edital COMUNICAR as entidades abaixo reladonadus,
por se encontrarem em locnl incerto, não sabido ou sem possibilidade de entrega de correspondência, confonne
motivos constantes das devoluções de ARPostal, do arquivamento de seus processos, de acordo com o subitem 9.7 da
supracitada Nonna Complementar, podendo as interessndas, no prazo de 30 (trintu) dias, contados da data da publicação deste Edital, upresentnr solicitação visando a revisão da decisiio de arquivamento. A documentação deveni
serremetidll à Secretaria de Serviços de Comunicação Eletronlcu, no endereço Esplanadu dos Ministérios _ Ministério
dns Comunicações ~ Bloco "R" ~ Anexo - 3° Andar - Ala Oeste -CEP: 70044-900 ~ BrdSnia - D.R O presente Edital
enCOlltm-se tnmbém disponível na página do Ministério das Comunicações na Internet, no sítio: ww..Y,lIlc,gov.br.
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Edital da C~mcorrência n° 102/2001- SSRJMC
DE RADIODIFUSÃO
Localidade de Prestação do Serviço: ESPERA FELIZ
. -- MINAS GERAIS
Razão Social da Proponente:: FUNDAÇÃO BOM JESUS

Conteúdo:
,IConjunto n.o 2:
Técnica
"
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CONJUNTO N° 2 - PROPOSTA
Edital da Concorrência n° 102/2001- SSRlMC
r<""""YT~"'''''' DE RADIODIFUSÃO
Localidade de Prestação do Serviço: FERVEDOURO
: MINAS GERAIS
Razão Social da Proponente:: FUNDAÇÃO BOM JESUS

Conteúdo:

\

Conjunto n.o 2:
Técnica

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE REUNIÃO N° 027/2008
SESSÃO DE ABERTURA DE INVÓLUCRO(S) E JULGAMENTO DE PROPOSTA(S)
TÉCNICA(S)

CONCORRÊNCIA N° 102/2001lSSRJMC

SERVIÇO: FREQÜÊNCIA MODULADA (FM)

LOCALIDADE (S) : CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO,
GRÃO MO GOL, GUAPÉ, GUARACIABA E URUCÂNIA!MG.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2008, às 15h:00 (quinze horas), na Sala de
Reunião da ComissãO Especial de Licitação - Cel/MC, situada na sobreloja, sala 110 do Edifício
Sede do Ministério das Comunicações, Bloco "R" da Esplanada dos Ministérios, nesta cidade De
Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, instituída por meio da
Portaria MC na 1.028, de 21/12/06, publicada no DOU de 22/1212006, e suas alterações, com a
Participação de seu Presidente, Alvimar Bertrand D. G. de Macêdo e dos membros, Edmar de
Freitas Machado, Marcus Ferreira da Silva e Cláudio Silva Souza, com o objetivo de realizar a
abertura does) invólucro(s) contendo proposta(s) técnica(s) da(s) prOl)Onente(s)
habilitada(s) na concorrência na 102/2001-SSRlMC, que visa à outorga de permissão para a
exploração do serviço de radiodifusão sonora em Freqüência Modulada na(s) localidade(s) de
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, GRÃO MO GOL,
GUAPÉ, GUARACIABA E URUCÂNIA!MG. conforme publicação no DOU de 17/0612008,
Seção 3, Número 114, Página 84, sendo desenvolvidas as atividades a seguir. (1) Assinatura das
listas de presença das proponentes e do público que serão anexadas a presente Ata. (2) Relato,
por parte do Presidente, do rompimento prematuro de lacres de inúmeros sacos plásticos em que
estavam acondicionadas diversas propostas técnicas e de preço, conforme consta do processo
administrativo de na 53000.040687/2007-67; (3) Análise does) envelope(s) constante(s) da
presente abertura, não sendo apontada irregularidade ou requerida diligência pelas proponentes
ou público presente; (4) Abertura does) invólucro(s) lacrado(s) contendo a(s) proposta(s)
técnica(s) para a(s) localidade(s) de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, da(s) 'empresa(s)
RÁDIO 1010 LTDA., processo n. o 53710.000245/02; ESPERA FELIZ/MG, FUNDAÇÃO
BOM JESUS, processo n. o 53710.00,0239/02; INFORMAÇÃO CULTURAL DE ESPERA
FELIZ LTDA., processo n. o 53710.000246/02; MAB COMUNICAÇÕES LTDA., processo n. o
53710.000247/02; RÁDIO 1010 LTDA., processo n. o 53710.000245/02; RÁDIO
FREQUENCIA DIVINENSE LTDA., processo n. 53710.000238/02; SISTEMA NOROESTE
DE COMUNICAÇÃO LTDA., processo n. o 53710.000240/02 e TROPICAL COMUNICAÇÕES
LTDA., processo n. o 53710.000237/02. FERVEDOURO/MG, FUNDAÇÃO BOM JESUS,
processo n. o 53710.000239/02; MAB COMUNICAÇÕES LTDA., processo
53710.000247/02; RÁDIO 1010 LTDA., processo n. o 53710.000245/02; RÁDI
FREQUENCIA DIVINENSE LTDA., processo n. o 53710.000238/02 e SISTEMA NOROEST "
DE COMUNICAÇÃO LTDA., processo n. o 53710.000240/02. GRÃO MOGOL/MG, RÁDIO'
O
TRA.NS;lP?:~~~S ~E~~T.E
1010 LTDA., processo n. 53710.0002457/ e SERVIÇOS
O
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

LTDA., processo na 53710.000248/02; GUAPÉ/MG, RÁDIO 1010 LTDA., processo n. o
53710.000245/02 e SISTEMA MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO LTDA., processo na
53710.000249/02. GUARACIABAlMG, GUARACIABA COMUNICAÇÕES LTDA.,
processo na 53710.000243/02; RÁDIO 1010 LTDA., processo n. o 53710.000245/02 e
SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA LTDA., processo na 53710.000250/02.
URUCÂNIAlMG, RÁDIO 1010 LTDA., processo n. o 53710.000245/02. (5) Apuração e registro
em planilha eletrônica dos itens constantes da(s) proposta(s) técnica(s) para a(s) localidade(s) de:
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, sendo obtida(s) a(s) pontuações conforme segue:
RÁDIO 1010 LTDA., 100.000 pontos; ESPERA FELIZ/MG, FUNDAÇÃO BOM JESUS,
100.000 pontos; INFORMAÇÃO CULTURAL DE ESPERA FELIZ LTDA., 100.000 pontos;
MAB COMUNICAÇÕES LTDA., 100.000 pontos; RÁDIO 1010 LTDA., 100.000 pontos;
RÁDIO FREQUENCIA DIVINENSE LTDA., 100.000 pontos; SISTEMA NOROESTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA., 100.000 pontos e TROPICAL COMUNICAÇÕES LTDA., 100.000
pontos. FERVEDOURO/MG, FUNDAÇÃO BOM JESUS, 100.000 pontos; MAB
COMUNICAÇÕES LTDA., 100.000 pontos; RÁDIO 1010 LTDA., 100.000 pontos; RÁDIO
FREQUENCIA DIVINENSE LTDA., 100.000 pontos e SISTEMA NOROESTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA., 100.000 pontos. GRÃO MOGOL/MG, RADIO 1010 LTDA.,
100.000 pontos e SERVIÇOS E TRANSPORTES CELESTE LTDA., 100.000 pontos.
GUAPÉ/MG, RÁDIO 1010 LTDA., 100.000 pontos e SISTEMA MILLENIUM DE
RADIODIFUSÃO LTDA., 100.000 pontos. GUARACIABA/MG, GUARACIABA
COMUNICAÇÕES LTDA., 100.000 pontos; RÁDIO 1010 LTDA., 100.000 pontos e
SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA LTDA., 100.000 pontos. URUCÂNIAlMG, RÁDIO
1010 LTDA., 100.000 pontos. (6) Foi(ram) disponibilizado(s) para verificação o(s) envelope(s)
constante(s) da presente abertura, não ficando registrado nenhuma irregularidade; (7) A
documentação foi rubricada por todos os membros da Comissão Especial de Licitação e Público
Presente; (8) Impressão, leitura e aprovação does) documento(s) denominado(s) "Resultado das
Propostas Técnicas Lote 8" que segue(m) em anexo, que apontà(m) a(s) pontuação(ções) da(s)
proposta(s) técnica(s) constante(s) da presente abertura. Nada mais havendo a acrescentar, o
Presidente deu por encerrada a presente sessão às 15h:50 (quinze horas e cinqüenta minutos),
sendo lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, e
membros da Comissão.
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

FOLHA ~ 01/01

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL

CONCORRÊNCIA N° 102/2001-SSRlMC
SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA
LISTA DE PRESENÇA DAS PROPONENTES

DATA: 24/06/2008

I SERVIÇ-O: FREQÜÊNCiAMODULADA (FM)
Razão Social da
Proponente

RaJ;o ,~ \t/.:

LOCALIDADE(S): CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO, GRÃO
MO GOL, GUAPÉ, GUARACIABA E URUCÂNIAJMG.

Nome do representante legal
ou Procurador

:;c).~

O'r? .

1_ _ _ _ _ _ _

Assinatura

.L

Rubrica

RG n2/UF

l.( 5,

'2 siri})

Cargo
Sócio/Acionista ( )
Procurador
(
Sócio/Acionista ( )
Procurador
()
Sócio/Acionista ( )
Procurador
()
Sócio/Acionista ( )
Procurador
()
Sócio/Acionista ( )
Procurador
()
Sócio/Acionista ( )
Procurador
()
Sócio/Acionista ( )
Procurador
()
l'
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SERVICO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL

FOLHA

~

01101

CONCORRÊNCIA N° 102l2001-SSRlMC

SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA
- LISTA DE PRESENÇA DO PÚBLlCODATA: 24/06/2008

. - MODULADA (FM)
I SERViÇO: FREQUENCIA
Nome

II

LOCALIDADE(S): CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO,
GRÃO MO GOL, GUAPÉ, GUARACIABA E URUCÂNlA/MG.

RG n2/UF

Rubrica

çf'f;~~; l··;r~··O>
'~~ ~~
IIMc033669IcelIATAS de Abertura, Desistência e Exclusãolil10DELO DE LISTA DE PRESENÇA DE PUBLI;fL"dUC .:.

b

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

=
=
P4 =
P5 =
P6 =

15,0000
15,0000
26,0000
6,0000
32,0000

PT=

100,000

P2
P3

ar Bertrandp. G. de Macê o
Pj,Sldente

115,200

8,0000

5% :S T2 :S 8%

57,600

4,0000

2% :S T3 :S 4%

57,600

4,0000

CLASSIFICADA

Eriko Mendes Domenici
Vice-Presidente

/1Jw,ckv

Freitas Machado
Membro

Mernoro

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

8,0000

5% ::; T2 ::; 8%
2%::;T3::;4%

P2
P3

=
=

P4 =
P5=
P6

=

26,0000
6,0000
32,0000

PT=

100,000

CLASSIFICADA

I/

/~
~
-1?/tca~c~/).~-7?
~>fJmar Bertrand D/G. de Macê,9V
/

//

Eriko Mendes Domenici
Vice-Presidente

Presidente

(fll~

~reitas

Marcus Ferreir~ a Silva
Memlr'o

Machado
Membro

! .

Memoro

lSSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO 1'1" 8<12008
Contrato n" 84/2008; Objeto: Prestação de serviço d\! manutenção
preventiva e eon-eriva em empilhadeiras GLP de diversas unidades;
COnlUll:lda: Fimalec Comércio e Representações Ltda; Classificação
Orçamentúría: 50011.44403,050002; Valor global: RS 479.899,92;
Data da Assinatura: 23/06/2008; Vigência: 24/0612008 n 24/06/2009;
Otigem: Pregão Eletrônico 800000912008.
EXTRATO DE CONTRXro N" 87/2008

Diário Oficial da União - Seção

VEItA MARJA MACHADO
j)rcgoeira

AyfSO DE H$VOGAÇÁO
ELETRONICO N" 88/2008

PR~GAO

Controlo n° 87/2008; Objeto: Prestaçâo de selviço de locação de OI
(umo) empilhadeira elétncn tracionada com operador n pé para muar
nas operações diárias do CLI Funnanguinnos/GENCO/DRJRJ; Contrntõldn: Fimarcc Com~rcio c Representações LHhl; Classificação Orçumentátin: 50011.44404,030001; Valor global: R$ 6,000,00; Data da
Assinatura: 24/06/2008; Vigência: 01/07/2008 a 29/10/2008; Oligcm:
Preg30 Eletrônico 8000151/2008,

3

09:30 h do din 10/0712008. O edital poderá ser obtido, através do
endereço eletrônico, www.col1"cios,com.br. lvlais infomlações pelo telefoneJfax: (51)3220 8729 ou pelo e-mai!: licitacoes-rs@correios,com,br.

VERA l\'lARL<\ 1-IACILADO
Pr<.'godril

DIRETORJA REGIONAL DE SERGIPE

EXTRATO DE lllSl'ENSA DE LlClTAÇÃO 1'1' DL • 8U00037
IvlODALlDADE - DL - 8000037 - em 23/0612008 - Contrato de
Locaçüo de Imóvelllüo residencial, locador NAIR BLANCO CARRERA, CPF 038.830.437-53, com vigência de 60 meses, para fimcionnmento da AC LEME, com base no Inciso X Alt. 24 da Lei
8.666/93. As despesas decOITCntes da contmtação cOlTer.l0 na Conta
Orçamentária 44404.010002, sendo o vulor totnl desta contratação de
RS334,449,60, com previsão de desembolso para o exercIdo de 2008
no vnlor de R$27,870,80.

_ AVLSO D~ LICITAÇÃO
PREGA0 ELETRONICO N° 800008512008
Objeto: Aquisição de mobmátio e equipamentos para ngências (ven-

~il~~~~íh~e~e;'if~~' ~rig~~~do~er~'~~e~:~~t;i~~~~~; â~é:ri~~o;o~~~~rono~ld~~~~
dereço: http:/\vww.com:ios.com.br até 16/0712008 as 09:30 horas,
Abcl1um das Propostas cm 16/07/2008 às 09:30 homs. Inicio da
Dispula de Preços em 16/0712008 às 10:00 homs. Obtenção do Editnl,
nu enúereço eletrônico acima. lnfommções pelo e-mai!: licitacoesrj@correios.eom.br.
ANDRÉ tIo·IOREIRA DE ARAUJO,
Pn:gl1ci!\1
RESULTADO DE JULGAi\'IENTO
. TOi\lADA UE PREÇOS N~ 700tltlH/2nn7

Objeto: Obm de rcfOllllU da AC Lebloll, no prazo de 90 dias cOlTidos.
Comunicamos o resulmdo de julgnmenlo da fase de habilitação da TP7000047/2007, s.::mlo inabilitadas as licitantes: Progecon Engenharia
Ltda, Arqhos Construções LIda, Embruvel Construçuo e Manutenç;io
Predial LIda e Eeovi! Engenharia c Construçilo Civil Ltda e hnbilitndu
n Iicitunte CLM Exalta Const11lções Ltdu, efetivadas !is t"oltms 675 a
679 do processo Jicitatório que se cnconfrn disponível pnra vistas dos
interessndos nu Comissão PernUlllcllte d.:: Licllaçüo, síto à Av. Presidente Vargas, 3077 - 17" andar - Cidnde No\'o - Rio de
EVALDO MORAES BlTTENCOURT
Pr;:;sidcnte dn CPf..

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE
"VISO DE I;!OMOLOGAÇAO
PimGAO ELETRONICO N~ l'GF:'Oll-20(JlS
Objeto; Aquisiç~o de cquipiunenlos de comunicação visual. Empresn:
MONJSER MOVEIS E SEIl.VJÇOS LTOA - ME, CNP)
74, I08.630/000 I~I 0, com o Vnlor Global de RS 174.480,00.
JOSÉ PAULO DE klEDElROS JÚNIOR
Prc~ücirü

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE DlSPENSJ\ DE LJCiTt\Ç.~O N" 800045:5103
Dispensa d~ Licitação n" 8000455/08; locação de imóvc! pam jns+
talaçilo da AC DOJS LAJEADOS/RS; Proprietillio: RDS ARTEFATOS DE CIMENTO Despesa: conta 64011.44404.010001; Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), 60 (sessenta) meses,
Art.24 - .Inc. X Lei 8,666/93.

EXTRATO DE DISPENSA DE LlCITAÇ ..\O N" t:!OOÜ50JIOS
Dispensa tle LiciulÇ.30 n" 8000503/08; locação de imóvel pnr:l lnstaluçiio da UD TRES PASSOS/RS; Proptielnrio: GLACI LURDES
LEDUR SCIINEIDER; Despesa: conttl 64011,44404.010001; Valor
Globol: RS 72,000,00 (Setent<l e dois mil reais), 60 (sessentn) meses,
Alt.24 ~ Inc. X Lei 8.666/93.
.~VfSO DE f.,lCITAÇ;\O
PREGA0 ELETRONICO NQ 7j/2008

. OBJETO: controtoção de empreso pura realíz<lção de eofê da munhã e
nlmoços de negócios, conforme espccifienções do Edital c seus unexos, por ter restada frncassadtl em 13/06/08, com recebimento das
propostas no endereço www.Hcitocoes-e.com.br. Limite do oeolhimento dos propostas: nté às 09:00 h do dia 10/07/2008. Abertura das
propostas em 10/07/2008 às 09:00 h. In!cio da disputa de preços: às

~:X'rH,ATO

DE CONTRATO N" 512008

I) Contmlo a" 5/2008. Objeto: Loenç30 do imóvel onde nbliga os
instalações da Agencia de COlTeios de Poço Redondo, localizada no
município de mesmo nome do Estado de Sergipe, sito ti l'mça Lou-

~~~~~t:~~t~~:~tu;l.5'C~~1~~:~:: a~~~f.l:õJeÔéjsL~~IEci~ÜS~·óglls8u=
CPF 958.253.635-72, Duta de assinatura: 01/061/2008. Vigêncio do

igO~O~4;2~~~6~~~ei ~,~~~f~f.O~a~~i1jr~b3isft$I~~~OdoeO~lOi(~,1~~en~

quatro mil reais). Conta Orçamentária: 70011.44404,010002.
EXTRATO DE CONVÊNIO N" <1/2008

Dlltn da Assinntum: 13/0512008 Nome do Convcnent.::: Prâeitura

~~~ld~~iVi~c~~i;:og~0~'hboMl~~TIO~72nd13da AGC: AGC Lagoa ReObjeta: Proporcionar atendimento à população da localidadc do Povoado Lagoa Redonda - POl10 da Folha/SE, confomle ação governall1ental de univcrsalização da prestação de scrviços postais.

~~~~~1~,I~t~;'il ~;il~/í~~2010106'd~u~~~'rc~~I\i~eà/s6~~~~~s cp~~~~I~Ç~~

N' 122, sexta-feira, 27 dejllnho de 2008
DIRETORJA REGIONAL DE SÃO PAULO
METROPOLITANA
AVlSO DE LICITAÇAO
PREG~:x.O ELETRONICO NU 8000090 - GERADID1VSPI\1
Objeto: Aquisição de equipamentos métlicos, discliminndos no quadro constante do Ane.xo I do edital, confolTnc especítieação/dcscriçi1o
técnica e demais condições do editnl e seus .meXO:i. Download do
edital no silio hllp://W'>\'w.licitncocs-e.com.br. (lO desta licitação
182291). O acolhimento das propostas no referido sitio dnr-se-l\ a
pnrtir .das 08:00h do dia 08/0712008. Abertura das Propostos:
10/07/2008 às 08:30 horas. inicio da Dispuln de L<lnccs às 10:30
horas do dia 10/0712008 (horádo de Brnsilia). Solicitações de csclorecimcnto lIeerca do edital deverilo ser el1viad:ls <la endereço eletrônico gcrndpregao@con'eios.com.br. No campo "assunto", lIlcncio~
nar "PGE :::000090".

F.A n:-'lA

ALfI,lE1UNDA NOGUEIRA
Prcgo!!irJ.

RESltLTADOS n~ HAlHUT,\Ç;\O
TOMADA DE PREÇOS N" 800000J
OBJETO: Contratação drLobrn de refon1m do imóvel loculizndo nu
RU<l 24 de Muio, 236 - centro - S50 Paulo/SP, pnra insrabç1io du
agência dc con'cios comercial 24 de maio (ACCI 24 de muio). licitantes Habilitados: "L. Lnndgmf Plnnejamellto e ('-cnstruções Lida";
"Mnrgn Engcnhalin Lida"; "Meta Construções & Comércio LIda";
"Tech Serv Comercio e Instulações de Materiais Elêldcos e Eletrônicos Ltda". Licitantes Inabilitadas: "CCE Engenharin e Construções Ltda"; c "Construtora Dias Righi LIda. Os aUlOs da licitação
enCOl1tram~se fmnqoeados à consulta por pU11e dos inleressados.
TOMADA DE. PREÇOS

N~

8000n05

Ministério das Comunicações.

EXTR·\TO DE CONVÊNIO N" 71l00R
Data da Assin:l[ura: 13/0512008 Nome do Convenente: Prcfeiturn

~\~ê:~drul;! o~írJrs/roog: ~~~~1~~ I~omc da AGC: AGC Uha do Ouro
Objeto: Proporcionar atendimento à população da locnlidade do Povoado IIlm do Ouro - Pm10 da Folha/SE, confOime 3ção go\'cr-

~~~d~~~~n~~ç~~iY:~~i~i~;1~0 ~6, P~~~tl~t~ dt:ie(8~~66/Cfs~nii~s

1
ãda
uução
NOInlariva n° ! de 14/12/2000 da Seere!arin de Serviços Postais do
Ministério das Comunicações.
EXTRATO DE CONVÊNiO N" 6/2008
Duta do Assinatura: 13/05/2008 Nome do Convenente: Prcti!Ítura
f',-Iunicipal de P0I10 dn FolhnlSE Nome da AGe: AGe Lagoa dn Valia
Vigêncm: 02106/2008 - 01106/2013
Objeto: Proporcionar ntcndimento fi população du localidade do Po~
voado Lngoa da Volta - Porto da Folha/SE, confomle ação governamental de universalização da prestação de selv~os postais.

~~~~l~,l~t~;oãl ~c;al:tlf2;i0101~'d~n~~~'re~~d;eàe8Se~~~~s cP~~~~lsÇ~~

ivlinistêrio das Comunicações.
EX'J'ltATO DE CONVÊNIO W 5/2008
Data da Assintllura: 13/05/2008 Nome do Convcn<:nte: Pref<!ituru
Municipal de POlto da Folha/SE Nome da AGe: AGC LaQoa do
Rancho Vigência: OV06/2008 - 0110612013
Objeto: Proporcíonnr atendimento n população da loealidade do Povoado Lagoa do Rancho - 1'0110 da Folha/SE, confomlc nção govemamentnl de universalização da prestação de serviços posluis.

~~~~~l~í~~t~;nàl ~ceglll~/fnio~t'd~a~~~;'e~~ri~cáe8í~~i;~s ep~~~~~ç~~

i\Hnistêno dns Cümuni.euçõcs.

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR
_ AVISO ll~ LJCITAçAO
!)REGAO ELETRONICO N" 8000067/2008
Objeto: SeLviços de limpeza e eonscrvnção nas Unidades de Comia
da Região Openlcionul de Rio Cluro/Sr. Aberrurn da Licitação:
15/0711008 às 10:00 horas. Retirnda do edital e infotlllUçÕê:l: no
endereço http://w\1/w.cOlTcios.com.br

EI:rON LUIS WJNKELMAt\N
Prl.!gndm

OBJETO: Aquisição de tonn!.!'r paru impressoras OKIDATA, SAi\I~
SUNG e LEXMARK, Cilindro de imagi!1ll c Kit Fusor a serem
utiliza.dos em equipamentos da ECTIDRlSPI; EI'vtPRESA VENCE~
DORA LOTE 03: Golden Distribuidora LIda; VALOR DA PROPOS1)\, R$ I J6.497,44.

SONJA REGINA BORGES Mo\RCELO
Prc:lid!!!lt!! da cri.

Objeto: COlltmtnção da Obra de ReformCL do Imóvel localizado na
Avenida Puglisi, 68<\ - Centro - GUlllUjá, para Instalação da Agência
de Coneios Guarujâ (AC GUARUJA); Empresa Ilubilitatla: "Análise
Planejamcnto e Construçüo Lto<l". Empresas Inahilitadas: "A!\'arcz &
Muniz Engenheiros Associados lida"; "Di Giacomo Manini Engenhlllia & Edifictlções LIda"; "Petm Engellharia LIda"; "Tech Sen°
Comércio e Instalação tle tvluterinis Eléuicos e Eletrônicos Ltda".
Esta decisiio substitui, pora todos os efeilos, ti decisiio publicada no
Diório Oficial da Ul1ião n" 109, seçiio 3, pagina 103, do dia 10 de
junho de 2008, Os aUlOS da licitação estão franquelldos iI consulta por
ptll1e dos interessados,

HÜ.10 i3UN
l'rcsidcnrl: da CPl.
REfiULTADO DE JllLGAi\lJ::NTO
TO:\Tl\lM DE l'lU-~ÇOS N" 70r)[JOll
(Técnica c Prcço)

OBJETO: contratação dtL prestação de serviço de engenharia p:ll1l
descnvolvimento de projetos cxccuth'os c Icgais compl~las ram a
contmtnçiio dn obm de construç:lo do Complcxo Guaicurus, localizado na Run Tibério, n" 77 • L"IHI - São Pnulo/SP. Emprcsas des~
classilicudas upós julgamento dos recursos: "Barossi & Nnknmura
Arquitetos Ltda"; "Benno Perelmuller Arquitelum l' PlanejllOlcnto LIda"; e "Paulo Faccio Pedro Dias Arquitetura S/C Lida". N.:io restou
licitante cla!>sificuda. Os autos da licitação encontrllm-Se fn1llqueados
fi consultn por pnrte dos intercssndo~.

lIÉUO BUN
Pr.;';;ld<:l\te da CPL

SECRETARIA DE SERViÇOS
DE COMUNICAÇAo ELETRÔNICA
RESllt:I:<\DOS DA AN ..\L1SE DE PROPOSTAS TÊCNIC'i\S
A Comiss.:io Especinl de Licitação, !lO~ temlos do Portadu
MC n" 1.018, de 21 de dezembro de 2006, publicada no DOU de
22/12/2006, e suas n!terações, em confomliuade com os Etliln!(s) de
Licituçilo, toma público, por meio deSIC Aviso, ü(s) rcsultudo(s) dn
pontuação da(s) Propostl\(.'i) Tccnica(s) da(s) licitllL1te(s) habilitada(s)
confolll,e Anexo Único.
Os lium(s) do{s) processo(s) estarão disponlveis na Sccrctaria
dn Comissão Especial de Licituçiio, Sobreloja - sala 104, lvlini:;terio
dns Comunicações, no seguinte endereço: Esplanada dos tvlillish~riOS,
Bloco R, Ed. Sede, Bnt:iilialDF.
Os eventuais recursos de\'cri'to scr protocolizados no Protocolo Geral deste Minisrério, sendo que a cOlUagem do prnzo de
cinco dias úteis teni inicio n purtir' do primeiro dia útil seguinle fi
preselHe publicação, nos tell1l0S dos unigos 109, inciso I, allLleti "b" e
110, §5", da Lei nn 8.666, de 21 de junho de 1993, e subitem 13.6
do Edítul.
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SISTEMA NOROESTE DE CO:-"IUNICAÇÃO LT-

ANEXO ÚNICO
ConcoLTência

n.~

S~(\i (!

Proonente$

ConcolTência

DA.

l0212001-SSRJMC, localidade de Conceição do Rio Verde/MG,
FM

RÁDIO lOto lTDA.

N"doPmcc.<sa
5J710.000H5/02

p, Tec
100.000

Resul1ado

S~i

Pro <Jncntcs
FUl\'OA ~~i.o BOM JESUS

F1>1

Concorrência

P T~c
IO.OOIl
IOO,OIlO

Resull:l"1'I
CLASSIFICADA
ClAssrFIC DA

SJ710.0ll0HOf02

011.000
100.000
100.000
10O.UOO

53710JlOO2311l12

100.000

ClASSIFIC,\DA

'"do

rnCClim

53710.0011239/01
SJ7!Q.nOO24GJ02

INFOR",IAÇÃO CULTURAL DE ESPERANÇA FE·
lIZ LTOA.

FM

~IAB COMUNICA

FI-.!
FM
FM

5J7100ij0247/02
53711>.000245102

FM
Fi>!

-ES

DA.

R..l.mo JOIO LTDA.
!tAOIO FflE VENCIA OrVrNENSE I.TOA.
SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO lT·

5J7JO.OOO2J~IOl

CLASSIFICADA
CLASSIFIC,\DA
CLASSIFICADA

CL\SSIFICAD,\

D,
TROrIC,\L COMUNICA ÕF.s LTDA.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CONESUL LTDA.
PORTO DE CIMA IV\O!O E TELEVISÃO LTDA.
PHlLADl!lFlA COMUNIC,\ ÓES LTDA.

CLASSIFICADA

l02/2001-SSRlMC, Localidade de Espera Feliz/MO.

ll,u

153

fSSN /611-1069

3

11." 122/2001~SSR/l....lC,

Localidade de FlornllPR.

Pro onCnl~S
mOMAZELlA PAVAN & CIA LTDA.
SISTEMA DE COi'rIUNICAÇAo CONESUL LT·
DA.
RÁDIO BRASil SUL M LTDA.
'DlOE ELE
PORTO Dr. Clt-.L·\0 LTD\
rWLADELFtA COMUNtCA ÓES LTDA.
MORIA F:"I LmA.
BARROS RADIODtnJS,\O LTDA.

Servi cu

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

P.

T~c

N" dn Pro~~""<l
S.l74l1.01lO123.'Ul

loo.uno

5J7~0.UOOD3102

IUO.OOO

5J740.01102141IH

[tlO.OIlU

\lOOHam

1001.llOO
IUO.I)OO
100.IJOO
100.01)0

"

Sl7~Il.llllIl2l7JU2

53740.llll02JG/lJ1
S.l740.l)flO21711!l

R~;ull~.JO

CLASSifiCADA
CLASSIFICAO,\
CLASSIFICADA
C .ASS ICADA
CLASSIFICADA
CLASSIFICADA
CLASSIFICAD1\

Concorrêncitl n. u 122/2001-SSRJ1\'IC, Localidade de Gencml CUl11ciro/PR.
Concorrência

n.~

,.,

I0212001·SSRlMC, Locnlitlude de Fervedouro/MG.
Pro Mcnlc"
FM MOIDTTO LTDA.
PORTO DF. CIMA RÁDIO E TELEVIS,\O LTDA.
SJSTEM,\ DE COMUNICAÇÃO CONF.sUL LT·
DA.
rHI AD LFI \ COMUNICA .ÓF.s LTl'"
MORtÁ FM LTDA.

Servi'o
1'/0,1

"I
F:"I

"i

N" .1<, Proc,<!~j(\
53HOJ)!)()2151112
53740.1)002-10:1)2
5374!l.OOIl1JSIlJ2

P.Wc
1(j1100ll
IIlIlJllll)
10ll.000

53740.0llI1B711l!
D740UflllBriM2

UI.OOU

N"" ' "

I~IST"L\ DE COMUNICAÇAO CONESUL LT.

FM

0

~

,. n,

102/2001·SSRlt....1C, Localidade de Gunpe/MG.

100.000
i

,

.U

Pro onenks
RAmo 1010 LTDA.
SISTF.:"IA MILLENIU/II DE RADIODIFUSÃO LT-

n""i"

i

-'

i
11.

CL·\SSI~·[CAD,\

CLASSIFICADA

Concorrência n." 122/2001·SSRJtvlC, Localidadc de 19.uartlçúlPR.

COllcon'ênciu n." l02/2001-SSRlMC, Localidade de Grno MogollMG.

Coneon'ência

Re~"lla,jn

CLASSIFICADA
CLASSIFICAD,\
CLt\SSll'lCAD,\

CLASSIFiCADA

,
.,

i

i

[)

Concorrência n." 122/2001·SSRJl.,.tC, Localidade de Londrina/PR.
Concorrência n. o I02/2001-SSRlMC, Localidade de Guarnciabn/MG.
Pro on>!nl~$
liUARACIABA COMUNICA ÓES LTDA.
RADIO HlIO LTOA.
SOCIEDADE R..';'.mo MONTAN~lESA LTDA.

Servi"
F:'I

F"
FM

N' do Pro~~3~O
5J710.000H3m2
S17100U02451l12
53710.00025nJ02

P. Te.:

R~5uhn.Jo

100.000
00.000
100.000

CLASSIFICADA
CLASS! !CAD
CLASSIFICADA

r.

RetullJdu
CL\SSIFCAD

Concorrência n. o 102/2001-SSRlMC, Localidade de Uructinia/NIG.
S~rvko

ItAI)[O 1010 TO\.

N'.Jo rrocC!.<O
53710.11002-15,01

T~I,,:

011.01)0

A Comissiio Especial de Licitação, nos lemlOS da Portaria !\'lC n" 1.028, de 21 de dezembro dc
2006, publicada no DOU de 22/12/2006, e suas alterações, em confonnidade com os Edital(s) de
Licitnção, toma público, por meio deste Aviso, 0(5) resultlldo(s) da pontuaçii.o da(s) Proposla(s) Técnicn(s) t.ln(s) Iicilantc(s) hnbilituda(s) confolme Anexo Único.
OS f1UIO(S) does) processo(s) estarao disponlveis na Secretaria dn Comissão Especial de Li~
citação, Sobreloja - sala 104, Millistétio das Comunicilçõcs, no seguinte endereço: Esplanada dos
t'...linislérios, Bloco R, Ed. Sede, HmsUia/DF.
Os evel1mnis recursos deverão ser protoeolizat.los no Protocolo GemI desle Ministélio, sendo
que ti contagem do pr<lzo de cinco dias úteis lení inicio n pnrtir do primeiro dia útil seguinrc à prescnte
publicaçiio, nos temlOS dos m1igos 109, inciso 1, nlincu "b" e ! I O, §5~ , dn Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993 , e subitem 13.6 do Editnl.
- D1'~ 26 de junho de :!008 .•
ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACEDO
I'rc.\.id.:nt~ da Comis~fio

Concon'l!nciu n. u 122/2001-SSR/l\lC, Locnliuadc de P[anal[O!PR.
Pro onc<llc~
SAN MAR'
i\DlODIFl1S'O LTOA.
SISTEMA DE CO~tUN1CAÇÃO CUI\'F.5UL LT·
0\
PHILADELFIA COMUNICA ÓE5 lTDA.
PORTO O],; CIMA RADlO E TELHVISI\O LTDA.

N" do Pr.l'~$"O

p.nc

R~m[l~JJ)

5Jj~0.OOOn7'1)1

10U.lH10

FM

5J7~I)Jl!)IlB511n

lllll.UI}(l

CLi\SS FlCADA
CI.i\SSIFIC,\IM

FM
1':>'1

B7~ll.l)01l2)7101

IOU.lllll)

S~7~0.UIJUHOllJl

IUll.IlIlU

Scn; o

CI.,,\SSIFICAlM
CLASSIFICADA

Br;J~í1ia

COLlcorrendn n. u 122/2001-SSRlMC, Localidade de Quimtl. do Sol/[lR.

ANEXO ÚNICO
Concorrência n." 12212001~SSRlMC, Localidade de Ângulo/PR.
l~iSTE"A

'"

DE COMlll'ICAÇAO CONESUL LTI

FM

""

5)140.000235<02

I
I
I

I

1.111
'",.

100.'"
I
I
I
i
I

.ll

"

'"

.,

CLASSIFICADA

I

Concorrência n. u 121J2001-SSRJ/\-lC, Localidade de Santa Mariana/PR.
Pm ooenles

ConeOIl'ência n." 12212001-SSRlMC, Localidade de Coronel Vivida/PRo

I

I

I i

ALICIO MASSAN & CIA LTDA.
SISTEMA DF. CDMUNICAÇÃO CONESUL lT·
DA.
RAmo BM5!L SUL FI'.! LTDA.
PHtli OELFIA COMUNICA .ÕES L D,
MORIA FM LTDA
PORra OE CIMA IV\DlO E TELEVIS,\O LTDA.

SCI"icn
FI'.!
FM
I'M
lI.l
FM
FM

N' do

rroec5~o

537~0.onlJ2-18m2

B7~u.nOlJ235102

r. Tec
100.000
IU11.00ll

17~!} Oj)U~37101

100.000
IlJOOllll

S3Ho.o002J~m2

llJOOOIl

53741).OÜll24n:02

loo.ono

517~1l.00021.\I02

RC;1,11~Jo

CLASSIFICADA
CLASSIFICADA
CLASSIFlCADA
CL S FIC,\D\
CLASSIFlC,\DA
CLASS1FIC,\DA

I

/SSN /677-7069
Curgo: Operudor de Triagem e TnlOsbordo I
Inscrição ~. Nome· Nota Final - Clussificação.

00013011, Alisson Castro Gomes Da Silva, 77.50. 000001 I
00012993. Cesar Augusto Caldeira. 72,50, 000002 100012992, Mur-

cos Horacio MlIgdaleno, 60,00, 000003.
Relação Dos Portadores De Necessidades Especiais
Localidade Bllse (Microrregião) - loinville (8522)
Curgo: Operador de Triagem e Transbordo I

Inscrição· Nome· Nota Final - Classiticação.

00012992, Murcos Horacio Mugduleno, 60,00, 000001.
Localidade Base (Microrregiiio) - Curitibanos (8434)
Cargo: Operador de Triagem e Tr,msbordo I
Inscrição - Nome - Nota Finul - Classificação.
00012592, Alex Pires, 57,50, 000001 100019253, Angelo Silva Dos
SUlltos, 57,50. 000002 I 00012720, Diogo SaBes Vieira, 55,00,

000003.
AylSOS DE llOMOLOGAÇÃO
PREGA0 ELETRONICO N' X0000351200S
OBJETO: Contrataçüo de Empresa para Prestação de Serviço de Lo~
cação de Veículos Mtransporte administrativo - sem motorista, para
atender as unidades dos Correios denominadas REOP-OIlFlorian6 M
paUs e São José, REOPM03/Blumenau e REOPM
08/Itajaí, por 12 (dOM
ze) meses, podendo ser prorrogado confonne legislação vigente. para
u Diretoria Regional de Santa Catarina homologado o Lote 01 à
Empresa JVT Global Locadora de Veículos Ltda, pelo valor unitário
do item 01 de R$ 791,79 e do item 02 de R$ 1.040,00. perfazendo o
total do Lote em R$ 94,448,88 (noventa e quatro mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), o Lote 02 à Empresa
Mendes Tnmsportes Ltda, pelo valor unitário do item de R$ 761,24 e
valor final do Lote de R$ 9.134.88 (nove mil, cento e trinta e quatro
reais e oitenta e oito centavos) e o Lote 03 à Empresa Mendes
Transportes Ltda, pelo valor unitário do item de R$ 773,16 e valor
final do Lote de R$ 9,277,92 (nove mil, duzentos e setenta e sete
reais e noventa e dois centavos),

PREGÃO ELETRÔNICO N' 800005612008
OBJETO: Aquisição de Plaquetas de Identificação de Bem Patrimonial pllr~ Diretoria Regional de Santa Catarina; ABERTURA DA LI-

~~;1&tgh~~s~~~~~~~~Õ ~f~~I~OD~r~~~~ ~~iG~~ó:aR~
2.436.00 (dois mil e quatrocentos. e trinta e seis reais); RETIRADA
DO EDITAL E INFORMAÇOES: nos endereços eletrônicos
http://ww\.J.!icitacoes-e.com.br e http://www.correios.com.br e na Rua
Romeu José Vieira na 90 - Bairro Nossa Senhora do Rosúrio - 88110908 - São JosélSC, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
horols ou pelo Telefone: (48) 3954-4037 e Fax: (48) 3954-4087,

Diário Oficial da União·

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR

PREGÃO ELETRONICO N' X000090

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

~~~~í=~~;!~~G=f~~,~eT~?c~:ç~~t~f~
~at:~ ~g~~ ~g 5ê!}tlln~ í2fd~1dfa°i72m&J8~S~~~~~~!i 15~i-

Comunicamos a todos os interessados o adiamento "sine die" do Pre-

Contrato - N t 0159f2oo8. Assinatura em 24/06/2008, Vigência: 01107/2008

,01/0712009. Contmt,do: AFRAN COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS LIDA. Objeto: Contruto Prestação de Serviços de Manutençiio de Empilhadeiras, Origem: Pregiio Eletrônico n~ 8000046/2008 CPUDRlSPI. Recursos Orçamentários - Conta: 74011.44403,050000, Valor Total de R$ 159,000,00, Desembolso no Exercício de 2008 de R$
79.500.00, Desembolso no Exercício de 2009 de R$ 79,500.00,

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 75/2110X

PREGÃO ELETRÔNICO N' 8000071/201l8
Objeto: Locação de 22 veículos automotores, sem motorista, para
utilização pela equipe de suporte técnico ECT/GESIT. Abertura da
Licitação: 25/0712008 às 10:00 horas, Retirada do edital e informações: no endereço http://www.correios.com.br.

KARLA REGINA KEICO ISHU

locul onde foi realizada

ti

Primeira Reunião Pública de Licitação.

TOMADA DE PREÇOS N° XOII01I05 IENG) - GERADIDJUSPM

~~~~ti~:a ~~ff:i~a6~4 _d~el~t~~_ 'lfua~oá~~;Yn~~fa~~~ ~ac~~~:1~fu ~~
correios Guarujá (AC Guurujá); A mencionada reunião destinar-se-á à
abertura do envelope "Proposta Econômica" da licitante habilitada no

g.'ó~V~'n~~l~i§e~r~s~,é1~tf~~ltlagf, ~eo ~i~il~o/Jb~n8br.J~dl~eJ~~

cionuda reunião dar-se-á em 11/0712008 às 09:30 horas, no mesmo
local onde foi realizada a Primeira Reunião Pública de Licitação,

HálOlll1N

DIRETORIA REGIONAL DO TOCANTINS
AVISO DE CREDENCIAMENTO N°

EXTRATO DO 8' TERMO ADITIVO
Extrato do Oitavo tenno Aditivo referente a transferência da permissão ao contrato de pennissüo ll~ 06412003, Data de Assinatunl do
Termo Aditivo: 28/0512008,OBJETO: Transferência da Pennissão para operação de Àtc I da empresa Viveiros & Cia, Ltda-ME, da qual
fazem porte o ~r, Joaquim Anibal Nunes de Viveiros, carteira de
identidade n~ '16,977.558:1~xpedida por SSP/SP, CPF n! 114,814,74898 e ~r, L~iz Felipo,:de Vi';{t~o~, cllrteiru de identidade n~ 11.385,108,
expedida por SSPISP, G,PF n~'\1,4,824,898-64, de acordo com o seu
Contrato Social, ,para â~êJnpresa"Bl!pennercado Lambert LtduMEPP,
inscrita no CNPJ-MP sob o ,'I,l~ 07,590,686/0001-67, da qual fazem
parte o Sr, Joaquim Anibal Nunes de Viveiros, carteira de identidade
n~ 16,977.558, expedida por SSP/SP, CPF n! 114,814,748-98 e Sr,
Luiz. Felipe de Viveiros, carteira de ic;lentidade n! 11.385.108, ex-

'-'-

19~3~J7~f~c~ii~~da~iíeór~0~~g%~~~~i~~
•

1 Lotes 05 e 06, Plano Diretor
llroÍ credenciando, u partir da
'as prestudoras de serviJos de

~i~~,tl~l;iMédI~~i'8J~~~t~l~:i~~ d;1c~o~ó~~~ei~~S~~~~:lciúrios

a AsO credencillmento terá vigência pelo período de 12 (doze) meses,

f~~t~)d~e~~~.~~~~~~d~~ro~g~~~r~q~iili~~i:~lft~~~0~l~it~1 â~ g~=
~~e~:s~~~~~~1Z1~~~ç~~~~~li61~Oel~6 C~~t~.cG~\n~i~~gt~Epi7~~01~~

020. contendo a relação de documentos e as demais condições necessárias
à habilitllçüo, bem como as condições de exet.'Uçilo e informação quanto às
tabelus que servirão de base parJ a remuneru!ião dos serviços prestados,
rável da ~,:~e;l~~:rde;l~a sE~1.n~e d~
denciamento,

a~~i:!~~~a do6sTfr~c~e fC~:

PAULO WERNEK BARROS MARTINS
Diretor

PREGÃO

Comunicamos a todos os interessados o adiamento "sine die"
do Pregão Eletrônico nª 8000046 - GERADIDR/SPM, que tem por
objeto a prestação de serviços,de manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de peças pnra 10 (dez) No-b~.aks da Diretoria
Regional de Suo Paulo Metropolitana, discriminados no quadro cons~
tante do Anexo 1 do edital, confonne condições do "edital e seus
anexos, O Aviso de Licitação foi publicado no·l.·Djário Oficial da
União na 117, do dia 20/0612008, seção 3, iiáên~~ll..
,

4121108 -DlUro

SILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA-

AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO N' 8000046

Espécie: 1) Contrato n° l5f2008. Objeto: Contratação de empresn pnra
a prestaç1io de serviços de operacionalização do Programa de estagio
de Estudrllltes, confonne Condições constantes do instrumento contratual e seus anexos. Contratada: IDESB - INSTITUTO DE DE-

NJ~~8~ltw~!~~~~óll~/1&18 -DRfro

:, ..
OBJETO:-"prestu!(ão de servi)=os de trunsporte rodoviário de cargas
Q.ostais paru a DIretoria RegIOnal do Tocuotins, através de Viagens
Extraordinúrias, de carúter eventual, ~elo gríndo de 12 meses, sendo

bAe~aC~p~0~~IO~~$61~553/8õorio~ vI;nc~j~ial~~s l~~~YV~ eL~~

pelos vulores de, respectivamente, R$ 138,996,15 (cento e trinta e

~il~J~~60 I(~'í~~ee~t~~e ~W,V~\~~c:ni~e1se ~;:'~~e~taq~i~~~t~I~:~~»)é
31.856.00 (trinta e um mil, oitocentos e cinqilenta e seis reuis),

CARMEN SILVIA PACHECO VOLIDORO
Preglleit"'J

~~

CHARLES MARTINS BORGES
Pr~g{leiro

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

SENVOLlVIMENTO ECNOMICO E SOCIAL DO BRASIL. CNP!

AVISOS

22112/20&6,Ceo~J~~ã~lt~~eõc~:~ ~~ ~~~li;~~~idadoen~~~~í~(s)e~diralrs)~~o~; p3~d~~22ued~ ;e1ss~~ ~~~:n~b%e~r;Og~~ fnu:dli~~~~ ~~n?e~J1o ~~

Propostas de Preços dus ~roponentes classificadas, será realizada no seguinte endereço: R'iplanada dos Ministérios, Bloco R, Sobreloja - saiu
104, Ed. Sede, Brasília/DF. de acordo com o Indicado no quadro abuixo, Ficam convocados os partícipes da licitação, bem como convidados
~~~~Js5ifóoo"o.r86~fnóÔ7:6~~pnnhar os trJbalhos. Na sessão pública em referência serdO relatados os fatos apurados no processo administrativo
ata a

eumão

oca I a es
G~~g:~r:ba eO U~clln1~ e,

xos. Cont"t,d,: APOIO SERViÇOS TERCEIRIZADOS S/S LTDA.
CNPJ 052,316,555-20. Data de assinatura: 07/0712008, Período de
vigêncill: 07/0712008 a 07/07f2009, Origem: Pregüo Eletrônico na
800000712008, homologlldo por meio do Relat6rio CPUGERAD/DR/SE W 0712008 de 1110612008 e subrodinadll aos ditames da
Lei 10.52012002 e Decreto 5,45012005, da Lei complementar nO
12312006, do Lei 11.48812007 e, supletivamente Lei n° 8,666193,
Valor Global: R$ 359.999,64 (trezentos e cillqilenta e nove mil novecentos e novellta e nove reais e cinqilellta e quatro centavos). Conta
Orçamentária: 70011,44403,030000,
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Presidente ctu CPI..

Martins P,ereira - Gerente de AtendimentolDRlSPM, pela Contratante
e Joaquim· Anibal Nunes de Viveiros e Luiz. Felipe de Viveiros, pela
Pem1is~~~onária,
.,

05.113.066/0001-01. Data de assinatura: 0210712008, Período de vigência: 02/0712008 a 02/07f2009, Origem: Pregão Eletrônico na
8000008f2008, homologado por meio do Relatório CPUGERADIDRlSE W 00612008 de 1310512008 e subrodinada aos ditames
da Lei 6,494n7 com redação dada pela Lei 8,859/94 e Decreto
87.497'/82, Lei 10.520/2002, dos Decretos nas 3,555/00, 5.450/05, Lei
Complementar na 123/06 e, supletivamente Lei na 8,666/93, Valor
Global: R$ 133,056,00 (cento e trinta e três mil e cinqUeota e seis
reais), Conta Orçumentúria: 70011,44403.800002. 2) Contrato na
1912008. Objeto: Serviço de limpeza, conservação, higienização, desinfecção, desratização e dedetizaçüo nas instalações predillis da
ECT/DRlSE, compreendendo o fomecimento de mão de obra, maM
terial de limpeza e higiene, bem como de equipamentos e utensílios
Ildequados ti execução dos serviços, confonne ns condições e especificllçôes técnicas constantes do instrumento contratual e seus ane-

A

reios comerciul24 de maio (ACCI 24 de maio); ment:"Íonada reuniüo
destinur-se-ú à aberturJ do envelope "Proposta Econômica" das licitantes
habilitadas no certame, confonne Aviso de Resultudo de Habilita~o. di-

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO
ME1ROPOLITANA

OBJETO: Contratação de Serviços de Reforma e Adllptações a serem
executados no Im6vel onde estão instaladas as unidades CDD/Estreito
e AC/Dins Velho, no Município de Florianópolis. da Diretoria Regional de Santa Catarina homologado ti Empresa Aboeté Construções
e Incorporações Ltda pelo valor total de R$ 468,779,42 (quatrocentos
e sessenta e oito mil. setecentos e setenta e nove reais e quarenta e
dois centavos),

EXTRATOS DE CONTRATOS

Pregoeiro

Pregoeim

pedida por SSP/SP, CPF n' 114.824.898-64. SIGNATARlOS: Marcos
Antonio Vieira da Silva - Diretor Regional - DR/SPM e Luiz Carlos

DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE

FÁTIMA ALMERINDA NOGUEIRA

~eb~~i~~231lf:f~~~~~~ ~~~J~eu~~r.~a~~ ii~?aj~I,J~cd~i~~~~~~ ~~~;r~

Objeto: Adequação da potência da cabina primária ils demandas de
energia elétrica da unidade da ECT ~ CTCE RibeirJo Preto, Abertura
da Licitação: 23/0712008 às 10:00 horas, Recebimento das Propostas:
no endereço http://www.correios.com.br. Retirada do Edital: No en M
dereço eletrônico acima, lnfonnllções pelo telefone: (14) 4009-3558 e
pelo Fax: (14) 4009-3659, no horúrio de 08:30 às 17:00 horas,

TOMADA DE PREÇOS N' 2/2008

JORGE ALEXANDRE NIEDERAUER RAMOS
Presidente 00 Comissiio

N' 129, terça-feira, 8 de julho de 2008

Seção 3
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CNPJ 22.697.254/0001-43 - Insc.
- Utilid. Pública - Lei Municipal n° 1.097/98 de 08/04/98R. Nunes da Rosa, 70 - centro - Manhumirim MG - CEP 36970-000
Fone (33) 3341-1491
Site: www.radiomanhumirim.com.br

l

Manhunilrim,14 de julho de 2008.
MINI8TF.R!(I 1:'/'. ~ (:0111 Ut·li(:,iI. ç:('iE8
8R.u.8fLI.<\. DF
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Comissão Especial de Licitação
22/1)7Á'2üü3~tl i :"1 Ü

TERMO DE REQUERIMENTO DE DESISTENCIA
.\

)

Mediante o surgimento de problemas financeiros em nossa emissora Fundação
Bom Jesus, Rádio Manhumirim AM, devido as necessid~des de novos investimentos e
de outros serviços aqui implantados, nos vemos incapacitados de manter em vigor as
nossas propostas fInanceiras. Requeremos assim, a desistência da Fundação Bom Jesus
nas concolTências abaixo discriminadas:

)

LOCALIDADE
Tombos
Ipanema
Divino / Lajinha
Matipó / Manhuaçu
Pocrane / Piedade de Caratinga
Reduto
Durandé
Espera Feliz
Caratinga
Fervedouro

CONCORRENCIA
034/2001 SSRlMC
035/2001 SSRlMC
036/2001 SSRlMC
104/2001 SSRlMC
105/2001 SSRlMC
106/2001 SSRlMC
101/2001 SSRlMC
102/2001 SSRlMC
. '149/2001 SSRlMC
53710.000.239/02

Certo de vossa preciosa atenção, pedimos deferimento.

Atencio samente,

CPF: 729.947.206-63
Diretor Presidente
Fone:(33) 3341 1491
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R. Nunes da Rosa, 70 - Cx. Postal 61 - Tel: (33) 3341-1491 - Fax (33) 341-2175
CNPJ 22.697.254/0001-43 - CEP: 36970-000 - Manhumirim - Minas Gerais

PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
1. Razão Social da Proponente:
FUNDAÇÃO BOM JESUS
2. CNPJ/MF: 22.697.254/0001- 43
3. Edital da Concorrência: n.o 102/2001- SSR / MC
4. Serviço de Radiodifusão
5. Localidade: ESPERA FELIZ

UF: MG

6. Valor Proposto: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
1a Parcela: R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais)
2a Parcela: R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais)
Manhumirim (MG), 28 DE MARÇO DE 2002
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Ronaldo Lopes orrêa - Diretor Presidente
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'". "Razão Social da Proponente:: FUNDAÇÃO BOM JESUS

Conteúdo:
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R. Nunes da Rosa, 70 - Cx. Postal 61 - Tel: (33) 3341-1491 - Fax (33) 341-2175
CNPJ 22.697.254/0001-43 - CEP: 36970-000 - Manhumirim - Minas Gerais

PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
1. Razão Social da Proponente:
i

FUNDAÇÃO BOM JESUS

2. CNPJ/MF: 22.697.254/0001 - 43
3. Edital da Concorrência: n. o 102 / 2001 - SSR / MC
4. Serviço de Radiodifusão
5. Localidade: FERVEDOURO

DF: MG

6. Valor Proposto: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
P Parcela: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

23 Parcela: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Manhumirim (MG), 28 DE MARÇO DE 2002
,,-~J.o
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Ronaldo Lopes COIT a - Diretor Presidente
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CONJUNTO NU 3 - PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
Edital da Concorrência nO 10212001- SSRlMC
SERVICO DE RADIODIFUSÃO
Localidade de Prestação do Serviço: FERVEDOURO
: MINAS GERAIS
Razão Social da Proponente: FU1\TDAÇÃO BOM JESUS

Conteúdo:

ATA DE REUNIÃO N° 037/2008

SESSÃO DE ABERTURA DE INVÓLUCRO(S) E JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S)
DE PREÇO PELA OUTORGA

CONCORRÊNCIA N.o 102/2001

LOCALIDADE(S) : CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO,
GRÃO MO GOL, GUAPÉ, GUARACIABA E URUCÂNIAJMG

SERVIÇO: FREQUÊNCIA MODULADA (FM)

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2008, às 1Sh (quinze horas), na sala de reunião
da Comissão Especial de Licitação - CEL/MC, situada na sobreloja, sala 110 do edifício sede do
Ministério das Comunicações, Bloco "R" da esplanada dos ministérios, nesta cidade de Brasília,
Distrito Federal, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, instituída por meio da Portaria MC
n° 1.028, de 21/12/06, publicada no DOU de 22/1212006, e suas alterações, com a participação
de seu Presidente, Alvimar Bertrand D. G. de Macêdo, Vice-Presidente, Eriko Mendes Domeilici
e dos membros, Edmar de Freitas Machado, Marcus Ferreira da Silva e Cláudio Silva Souza,
. com o objetivo de realizar a abertura does) invólucro(s) e julgamento da(s) respectiva(s)
proposta(s) de preço pela outorga da(s) proponente(s) classificada(s) na concorrência n°
102/2001-SSRlMC, que visa à outorga de permissão para exploração do serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na(s) localidade(s) de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG,
ESPERA FELIZIMG, FERVEDOUROIMG, GRÃO MOGOL/MG, GU APÉ/MG,
GUARACIABAlMG E URUCÂNIAlMG , conforme convocação publicada no DOU de
08/07/08, Número 129, Seção "3", Página 96, sendo desenvolvidas as atividades a seguir. (1)
Assinatura da lista de presença das proponentes e do público que serão anexadas a presente Ata.
(2) Relato, por parte do Presidente, do rompimento prematuro de lacres de inúmeros sacos
plásticos em que estavam acondicionadas diversas propostas técnicas e de preço, conforme
consta do processo administrativo de na 53000.04068712007-67; (3) Análise does) envelope(s)
constante(s) da presente abertura, não sendo apontada irregularidade ou requerida diligência
pelas proponentes ou público presente; (4) Foi(ram) dado prosseguimento à abertura does)
invólucro(s) lacrado(s) contendo a(s) proposta(s) de preço pela outorga para a(s) localidade(s) de
CONCEIÇÃO DO RIO VERDEIMG da(s) empresa(s): RÁDIO 1010 LTDA, Processo n. o
53710.000245/02;
ESPERA FELIZIMG da(s) empresa(s): FUNDAÇÃO BOM~SUS,
o
Processo n. 53710.000239/02; INFORMAÇÃO CULTURAL DE ESPERA FELIZ TDA,
Processo n. o 53710.000246/02; MAB COMUNICAÇÕES LTDA, Proc,cS&
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53710.000247/02; RÁDIO 1010 LTDA, Processo n.o 53710.000245/02; RÁDIO FREQUÊNCIA
DIVINENSE LTDA, Processo n.o 53710.238/02; SISTEMA NOROESTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA, Processo n.o 53710.000240/02; TROPICAL COMUNICAÇÕES
LTDA, Processo n.o 53710.000237/02; FERVEDOURO/MG da(s) empresa(s): FUNDAÇÃO
BOM JESUS, Processo n.o 53710.000239/02; MAB COMUNICAÇÕES LTDA, Processo n.O
53710.000247/02; RÁDIO 1010 LTDA, Processo n.o 53710.000245/02; RÁDIOFREQUÊNCIA
DIVINENSE LTDA, Processo n.o 53710.000238/02; SISTEMA NOROESTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA, Processo n.o 53710.000240/02;
GRÃO MOGOL/MG da(s)
empresa(s): RÁDIO 1010 LTDA, Processo n.o 53710.000245/02;
SERVIÇOS E
TRANSPORTES CELESTE LTDA, Processo n.O 53710.000248/02 GUAPÉ/MG da(s)
empresa(s): RÁDIO 1010 LTDA, Processo n.o 53710.000245/02; SISTEMA MILLENIUM DE
RADIODIFUSÃO LTDA, Processo n.o 53710.000249/02; GUARACIABA/MG da(s)
empresa(s): GUARACIABA COMUNICAÇÕES LTDA, Processo n.o 53710.000243/02;
RÁDIO 1010 LTDA, Processo n.o 53710.000245/02; SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA
LTDA, Processo n.o 53710.000250/02; e URUCÂNIAlMG RÁDIO 1010 LTDA, Processo n.o
53710.000245/02; (5) Apuração e registro em planilha eletrônica does) valore(s) ofertado(s) pela
outorga na(s) localidade(s) de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG - conforme segue:
RÁDIO 1010 LTDA., R$ 50.002,00 (cinqüenta mil e dois reais); ESPERA FELIZ/MG,
FUNDAÇÃO BOM JESUS; R$ 80.000,00 (oitenta mil reai); RÁDIO FREQUÊNCIA
DIVINENSE LTDA, R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais); RÁDIO 1010 LTDA; R$
60.002,00 (sessenta mil e .dois reais); INFORMAÇÃO CULTURAL DE ESPERA FELIZ
LTDA, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO
LTDA, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); TROPICAL COMUNICAÇÕES LTDA, R$
51.200,00 (cinqüenta e um mil e duzentos reais); MAB COMUNICAÇÕES LTDA, R$
41.000,00 (quarenta e hum mÍl reais); FERVEDOURO/MG, da(s) empresa(s): FUNDAÇÃO
BOM JESUS, R$ 60.000,00 (sessenta milreais); SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO
LTDA, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); RÁDIO 1010 LTDA, R$ 50.002,00 (cinqüenta mil e
dois reais); RÁDIO FREQUÊNCIA DIVINENSE LTDA, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais);
MAB COMÚNICAÇÕES LTDA, R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); GRÃO MOGOL/MG
da(s) empresa(s): RÁDIO 1010 LTDA, R$ 50.002,00 (cinqüenta mil e dois reais); SERVIÇOS
E TRANSPORTES CELESTE LTDA, R$ 11.000,00 (Onze mil reais); GUAPÉ/MG da(s)
émpresa(s): SISTEMA MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO LTDA, R$ 90.666,60 (noventa
mil, seiscentós e sessenta. e SelS reais e sessenta centavos); RÁDIO 1010 LTDA, R$ 50.002,00
(cinqüenta mil e dois reais); GUARACIABA/MG da(s) empresa(s): RÁDIO 1010 LIDA, R$
50.002,00 (cinqüenta mil e dois reais); SOCIEDADE RÁDIO MONTANHESA LTDA, R$
27.222,00 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e dois reais); GUARACIABA COMUNICAÇÕES
LTDA, R$ 25.522,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais); e URUCÂNIAlMG
RÁDIO 1010 LTDA, R$ 50.002,00 (cinqüenta mil e dois reais); (6) A documentação foi
rubricada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e público presente; (7) Impressão,
leitura e aprovação do documento denominado "Classificação das Proponentes (Média
Ponderada)", que segue em anexo, que aponta o valor da média ponderada (VP) da pontuação
da proposta técnica (PT) e da proposta de preço pela outorga (PP) de cada proponente; (8) A
Comissão Especial de Licitação, por unanimidade de votos, propôs como vencedora para a(s)
localidade(s) de: CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, GRÃO MOGOL/MG,
GUARACIABA/MG e URUCÂNIA/MG a licitante RÁDIO 1010 LTDA; ESPERA
FELIZ/MG a licitante FUNDAÇÃO BOM JESUS, FERVEDOURO/MG, para essa Ioc idade
houve empate, aguarda a data da Ata de sorteio e para a localidade de GUAPÉ/MG ai citante
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SISTEMA MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO LTDA., , que apresentou o maior valor
ponderado entre as concorrentes. Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente deu por
encerrada a presente sessão às lSh:34min (quinze horas e trinta e quatro minutos), tendo sido
lavrada a presente Ata que após lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, VicePresidente e membros da Comissão.
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL

FOLHA ~ 01/01

CONCORRÊNCIA N° 102/2001-SSRlMC
SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PRECO
LISTA DE PRESENÇA DAS PROPONENTES

DATA: 24/07/2008
1

SERViÇO:

FREQ-UFN-CIA~~-()DULADA (FM)
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL

FOLHA Nº- 01101
: :'1;

CONCORRÊNCIA W 102/2001-SSR/MC
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SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA PREÇO

I
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- LISTA DE PRESENÇA DO PÚBLICO -

1'1: 1

I:

DATA: 24/07/2008

I SERVIÇ~~REQÜÊNCIA MODULADA (FM)-------J

LOCALIDADE(S): CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, ESPERA FELIZ, FERVEDOURO,
GRÃO MO GOL, GUAPÉ, GUARACIABA E URUCÂNIAJMG
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Concorrência :
Serviço: FM

eço Mínimo

: 10.000,00

)calidade

: FERVEDOURO

710.000239/02
710.000240/02
-"0245/02
I
.uv0238/02
·710.000247/02

Fundação Bom Jesus
Sistema Noroeste de Comunicação LIda.
Rádio 1010 Ltda.
Rádio Frequência Divinense Ltda.
MAS Comunicações Ltda.
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0)3.
Presi~ehte
I
I)

AI?imar Bertrand

/

/

de Macêd"Q1

I

60.000,00
60.000,00
50.002,00
33.000,00
26.000,00

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

Grupo:

A'

UF:

MG

91,667
91,667
90,000
84,848
80,769

(;/:~:.·~:~:~~::·2
...
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/»"<- ..,.__.,/ 2:"

99,167
99,167
99,000
98,485
98,077

'.

~é·'l.'t.··I-;;!

Eriko Mendes Oomenici
Vice-Presidente

/
Edmar Freitas Machado
Membro

.di,Ífar-eÚs Ferreira da7Sil\t~
Membro

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Concorrência :
Preço Mínimo

12.282,50

Localidade

ESPERA FELIZ

102/2001
Grupo:

Serviço: FM

UF :.

,.A
,.'!~MG

Rádio Frequência Divinense LIda,

63.000,00

90,252

Rádio 1010 LIda.

60.002,00

89,765

98,976

10.000246/02

Informação Cultural de Espera Feliz LIda.

60.000,00

89,765

98,976

10.000240/02

Sistema Noroeste de Comunicação LIda.

10.000238/02
0.000245/02

10.000237/02
10,000247/02

Comunicações Ltda.
MAS Comunicações LIda.

99,025

60.000,00

89,765

98,976

51.200,00

88,005

98,801

41.000,00

85,021

98,502
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Eriko Mendes Domenici
Vice-Presidente

?

Edmar Freitas Machado
Membro
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/Mgírcus Ferreira da)lva
Membro/

Cláudio SilVa Souza

Me~bro

N' 149. terça-feira. 5 de agosto de 2008

Diário Oficial da União -

19) l° Tenno Aditivo de Reti-rutificação ao contrato n.o 337(2007.
Contratada: ARFRAN - COMERCIO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS LTDA, d[lta de assinutura: 31/07/2008: objeto: Prorrogação
Contrutuul: Valor Global: R$ 37.360,00: Desembolso no Exercício de

2008: R$ 7.783.33: Desembolso no Exen:ício de 2009: R$
29.576,67:
01) 5 Q Tenno Aditivo de Reti-Ratificuçfio ao contrato na 0229/2006,
LTR - SPI 0305, contrutuda: EDUARDO A. DE SOUZA TRANSPORTES, datu da assinatura: 29/0412008, datu da vigência:
02/05/2008, objeto: nlterução de ficha técnica, Valor Global: R$

87_875,88.

Seção

3

13) 15 a Tenno Aditivo de Reti*Ratiticação uo contra~o nO 0094/2004,
LTR * SPI 0108, contratada: TRANSPRADO LOGISTICA LTDA.,
data da assinalum: 27/0612008. duta da vigência: 0110712008, objeto:
alteração de ficha técnica, Valor Global: R$ 72.024.62.
14) 3 a Tenno Aditivo de Reti-Ratificação no contrato n° 026812006,
LTR· SPI 0510, contratnda: ZANON TRANSPORTES LTDA ME,
data da assinntunl: 26/06/2008, data da vigência: 27/09/2008. objeto:
Prorrogução Contr<1tual referente ao período de 27/09/2008 a
16°

Tenno

Aditivo

de

Reti-Ratificnção

uo

contr<1to

41003412004, LTR - SPI 0408. contM,du: ZANON TRANSPORTES
LTDA ME, data da assinuturu: 23/0612008, dnta da vigêncill:
19/0912008. objeto: Prorrogação COlltratull1 referente ao período de

~g?o~~~g~, ao~{ft~iloor~~r:~ G~~b~í~tR~ 87:875~~8.ao

16) la Tenno Aditivo de Reti*Ratificação no contruto na 024312007,
LTR - SPI 0115. contratadn: ZANON TRANSPORTES LTDA ME,
data da assinatura: 23/06/2008, data da vigência: 25/09/2008. objeto:
Prorrogação Contratual referente ao período de 25/0912008 li

V,lor Globul: R$ 229.620.59.

04) 2a Tenno Aditivo de Reti*Ratificação no contrato na 018612007,
LTR - SPt 0324, contratada: VOAR TRANSPORTES LTDA, data da
assinatura: 07/05/2008, data da vigência: 03/071200&, objeto: Prorrogação Contratual referente ao período de 03/0712008 a 03/07/2009,

V,lor Globul: R$ 78.739,57.

05) 2a Tenno Aditivo de Reti*Rntificnção no contrato It 015312007,
LTN - SPI 0008, contratada: VOAR TRANSPORTES LTDA, data da
assinatura: 07/0512008, data da vigência: 03/0712008, objeto: Prorrogação Contratual referente ao período de 03/07/2008 a 03/07/2009,

V,lor Globul: R$ 202.742.75.
06) Pregão Eletrônico na 8000050/2008 - CPUDRlSPI de 15/05/2008,
objeto: prestação de serviços de transporte rodoviúrio de carga na
linha de transporte nacional, LTN * SPI 0007 classificação orçamentária: atividade 74011 e conta 44408.010000, vigência:
03/0712008 a 03/07/2009, data da assinatura: 18/06/2008, contr.ltada:
ABAKUS TRANSPORTES LTDA ME, contruto na 0149/2008, Valor

Globul: R$ 195.764.40.

07) 4a Tenno Aditivo de Reti-Ratificação ao contrato na 026912006.

LTR - SPI 1213. controlnd" EDUARDO A. DE SOUZA TRANSPORTES. data da nssiuuturo: 12/06/2008, datu da vigência:
28/09/2008, objeto: Prorrogução Contratual referente uo penodo de

28/0912008 u 28/0912009. Vulor Globul: R$ 52.138.38.

08) 2a Tenno Aditivo de Reti-Ratificação ao contrato na 027512006.

LTR - SPI 0319, controt,da; RÁPIDO REUNIDOS VIAGENS E
TURISMO LIDA, duta da assinutura: 24/06/2008, data da vigência:
07/09/2008, objeto: Prorrogução Contratual referente ao período de

07/0912008 u 07/09/2009. V,lor Globul: R$ 176.883.12.

09) 5° Tenno Aditivo de Reti*Ratificução ao contrutq na 020312006,

LTR - SPI 1513, contrulndo: TRANSPRADO LOGISTtCA LTDA.
data da assinatura: 02/07/2008, data da vigência: 14108/2008. objeto:
Prorrogação Contratual referente ao período de 14/08/2008 a

t4/0812009. Vulor Glob,l: R$ 473.205.81.

10) }a Tenno Aditivo de Reti-Ratitlcação uo contrato na 027112007,
LTR - SPI 0116, contn.tlada: ANDISA TRANSPORTES LTDA. dnta
da assinatura: 24/06/2008, data da vigência: 25/09/2008, objeto: Prorrogação Contratual referente no período de 25/0912008 u 25/09f2009,
Vulor Global: R$ 112.352,24.
lI) la Tenno Aditivo de Reti-Rutitlcução ao contrato na 0293f2007,
LTR * SPI 0113, controtada: ANDISA TRANSPORTES LTDA, dnta

~g:~~i~~~~~r;~36~~e~~~~u~~ d;e~;;J~lcj:: li;gifi~J88'a°f~/b9/Jo09~
Vulor Glob,l: R$ 137,787.00,
12) 2° Tenno Aditivo de Reti*Ratificação no controto na 015212007.
LTR - SP! 0411, contratada: ANDISA TRANSPORTES LTDA.. data
da assinatura: 30/06/2008, data da vigência: 20/05/2008. objeto: alteração de ficha técnica, Valor Global: R$ 128.519,04.

01) No extmto do la Termo Aditivo do contmto ll.a 226/2007. ENGENEL ENGENHARIA ELETRICA puhlicudo no DOUde
16/0712008, Seção 3. pág 85, onde se lê: la Termo mlitivo do controla
nO 226/2007. leia-se: la Termo aditivo do contnHo n" 231/2007.

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO
METROPOLITANA

na

02) 6° Tenno Aditivo de Reti-Rutificução ao contmto nO 0229/2006,
LTR - SPI 0305, contratada: EDUARDO A. DE SOUZA TRANSPORTES, data da assinatura: 20/05/2008, data da vigência:
período de
03) 2a Tenno Aditivo de Reti*Ratificação ao contrato na 0170/2007,
LTR - SPI 0328, contratada: VOAR TRANSPORTES LTDA, data da
assinatura: 07/05/2008, data da vigência: 03/07/2008, objeto: Pror*
rogação Contratual referente ao período de 03/0712008 a 03/0712009,

RETIFICAÇÃO

27/09/2009, V,lor Glob,l: R$ 105.703.62.
15)

19/09/2008 , 19/0312009. Vulor Glob,l: R$ 48.884.71.

25/09/2009, V,lor Globul: R$ 124.791.66.
17) 6° Tenno Aditivo de Reti*Ratificação ao contrato nO 0228/2006.
LTR - SPI 0317. controtudu: PEDRO LUIZ DE SOUZA BAURU
ME, dutu dn assinutura: 20/05/2008. data da vigência: 16108/2008,

AVISO DE ANULAç.~O
PREGA0 ELETRÔNICO N' 800002U- GERAD/DIUSPM
Comunicumos a todos os interessudos que, nos tennos do
Artigo 29 do Decreto 5.450/2005. foram anulados todos os atos prnticudos no Pregão Eletrônico 8000020- GERADIDRlSPM. 'tomando
como murco inicial pum fins de anulação, o uto que habilitou a
licitante "Sabor e Requinte Punitlcação e Eventos LUla - ME", CNPJ
07.594.489/0001-16, ficando. por conseqüênciu, também unulados todos os nlOS subseqüentes. sem prejufzo du mtlllUlençiio dos demuis
ntos pr<1ticndos anteriores li habilitaçiio du citada licitunte.Os uutos da
licitaçiio estão franqueudos à consulta por parte dos interessados.

objeto: Prorrogação Contrntuul referente ao período de 16/08/2008 a

16/08/2009. V,lor Glob,l: R$ 108.784.01.
18) 4a Tenno Aditivo de Reti~Ratificação ao contrato na 014312006,
LTR - SPI 0420, contratada: PEDRO LUIZ DE SOUZA BAURU
EPP, data da assinuturu: 26/05/2008, data da vigência: 04/05/2008,
objeto: Reajuste de Preços, Valor Global: R$ 76.707,50.
19) 9° Tenno Aditivo de Reti·Ratificação no contrato na 0122/2005,
LTR - SPI 0412, contratada: MARLI TEREZINHA FABIANO DE
SOUZA BAURU EPp, data du assinatura: 26/0512008, datu da vigência: 02/0512008, objeto: Reajuste de Preços, Valor Globill: R$

47.577.34.
20) la Tenno Aditivo de Reti-Ratificução ao controto na 0413/2007,
LTU - SPI 05*012, contratndu: A. L. FRANCO TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA. data da assinatura: 27/0612008. datu du vi*
gência: 0110712008. objeto: ultemção de fichll técnica, Vulor G10bnl:

R$ 52.493,40.

21) lS a Tenno Aditivo de Reti-Rutificação ao contrato na 009312004.
LTR - SPI 0406, contratada: TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA.
data du assinatura: 23/06/2008, data da vigência: 23/06/2008, objeto:
Reajuste de Preços. Valor Globul: R$ 68.146,07.
22) Pregão Eletrônico na 8000050/2008 - CPUDRJSPI de 15/05/2008,
objeto: prestação de serviços ue tnlllsporte rodoviário de cargu nu
linha de transporte regional, LTR - SPI 0810 c1nssiflcução orçumentária: utividade 74011 e conta 44408.010000, vil?ência:
11/0712008 ti 11/07/2009, data da assinatura: 18/06/2008, contrutudu:
DONA YAYA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, contrato na

EDUARDO NELSON DE ARAÚJO ABREU
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DO TOCANTINS
EDITAL N" 309/2008
(Convocação de Candidatos)
A Empresa Brusileiru de Correios e Telégmfos - ECT, por
intennédio da Diretoriu Regional do Tocuntins. infontlU aos cundidntos clossificudos 110 concurso público pum o curgo de Atendente
Comercial I, edital na 262/2007 publicudo no Diário Oticjul da União
do dia 19/06/2007. regiiio de Palmasrro. que ainda não tenhum sido
convocados nnteriormente, que surgiu 01 (umu) vaga pan.1 o res*
pectivo curgo. na cidade de São Sebusti1i.o do Tocantins/TO e 01
(uma) vaga para a cidade de BundeiranterrO. Os cnndidutos que
munifesturem interesse no preenchimento das vagus deverJo upresentur requerimento endereçado u Gerênciu de Recursos HumanosIDRlGO. loculizada na Pr<1çn DI'. Pedro Ludovico Teixeira, N. Ii
- Subsolo - Centro * Goi5niulGO - CEP 74003-901, no prazo de 10
(dez) dias úteis. A convocução será de Ilcordo com o previsto no
mencionudo Edital, ou seju, em ordem rigorosa de clossificução. O
não pronunciumento indica a não aceituçiio da vaga nferecidu, sem
que isto implh.Jue qualquer alteração du ordem de clussificaç1io de suu
loculidade base.

AURORA GONÇALVES DA SILVA ARALIJO
Pre,~id<!llt(' RelLiorlul dll Comi'\o-~n\l úrg:J.ni7.11(]\1,,j

0150/2008. Vulor Glob,l: R$ 62.299,51.

23) 3a Tenno Aditivo de Reti-Ratit1cUl;ão ao contrato na 063/2006.
LTR - SPI 0204, controtado: HG TRANSPORTES LTDA, data da
ussinutura: 10/0712008, dutu da vigência: 10/07/2008. objeto: Alteruç1i.o de Clúusulos Contratuais, Valor Global: R$ 56.996,23.

_ AVISO J?E HOMOLOGAÇÃO
PREGA0 ELETRONICO N' 80000511211118- DRlSPI
Objeto: Serviços de limpeza e conservação nas Unidodes de Correio
da Região Operacional de Rio ClaroISP-DRlSPI, homologudo para u
empresa Impucto Eventos e Serviços Terceirizados S/S Ltda. no valor

glob,l de R$ 638.868.00.

_ AVISO pE LICITAÇÃO
PREGA0 ELETItONICO N' 80001l1l'll201lJlrro
OBJETO: Aquisição de múyuinlls, eljuipamentos e utensílios parJ a
rede de atendimento uu Diretoria Regionul Jo Tocuntins. Dlu e ho~
rário da licitação: 20/08f2008, às 08:00 h. Locul pur<1 retiruda do
edital: pelo site: www.licitucoes-e.com.br. Outr<1S infonnaç6es pelo emai!: cpl.gt@correios.com.br. ou 110 emlereço: Av. São Puulo. s/na.
Bloco B, Vila Brasílio, Apurecidu de Goiunia-GO, das 08:30 us 11:30

h, e dos 14:30 os 17:00 h. Telefone: (62) 3226-2176 - Fax: (62) 32488133.

ELTON LUIS WINKELMA.NN

DEZtRON DE PAULA FRANCO

Pregoeiro

Pregoeiro

SECRETARIA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Localidades
Pedriio, Supeuçú, Tucano, Una e Vit6riu da COllquistu.

AVISOS
A Comissão Especiul de Licitação, constituída pela Porturia MC nO 1.028. de 2 I de dezembro
de 2006, publicada no DOU de 22/12/2006, e suas alterações, em confonnidade com os Editais de
Licituçüo. toma público que a sessão par-.! abertura do(s) invólucro(s) contendo a(5) Proposta(s) Técnica(s) du(s) Proponente(s) hnbilitada(s), será realizada no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios.
Bloco R, Sobreloja - sula 104, Ed. Sede, Brusflia/DF. de acordo com o indicado no quadro abaixo. Ficam
convocudos os partícipes da licitaçiio. bem como convidudos e demais interessudos para ncompanhar os
trabalhos. Na sessiio pública em referência serão relntados os fatos apurados no processo udministrativo

de n.' 53000.04068712007-67.
Localidades

UF
BA

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nO 1.028, de 21 de dezembro
de 2006, publicada no DOU de 22112/2006. e suas alterações, em confonnidade com os Editais de
Licituçiio, toma púbHco que u sess1i.o pura abertura does) invólucro(s) contendo a(s) Proposta(s) Técnicn(s) da{s) Proponellte{s) hubUituda(s), será realizada no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios,
Bloco R. Sobreloja * saIu 104, Ed. Sede, Brasília/DF. de acordo com o indicndo no quadro abaixo. Ficam
convoclldos os partícipes da licitação, bem como convidados e demuis interessados pura acomponhar os
trubalhos. Na sessiio pública em referência serão relatados os fatos upumdos no processo administrativo

de 11.' 53000.040687/2007-67.
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Brasília-DF, 1~ de ugo!>to de 2008.

ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACÊDO,
Presjllente da Comissão

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
A Comissão Especiul de Licitução, constituída pela Portaria MC na 1))28, de 21 de dezembro
de 2006, publicada no DOU de 22/1212006, e suus nlteraçôes, em coniorinidude com o Editul de
Licituçiio. torna público os resultudos da pontuação dus Propostos de Preço{ pela Outorgu (PP) e do
Valor Ponderado (VP) atribuído a cada licitunte da Concorrência abaixo citaJf.
Os autos dos processos estarJo com vista franqueada na Cmnissilo Especiul de Licitnção, no
seguinte endereço: Esplanuda dos Ministérios, Bloco R, Sobreloju - sala lIO. Ed. Sede. BrusílinlDF, locul
este onde deverão ser protocolizados os eventuuis recursos.
A contngem do prazo de cinco dius úteis. para a interposição de eventuuis recursos, dur-se-ú a
partir desta publicação. confonne o subitem 13.6 do Edital, bem como nos tennos do urtiga lO9, inciso
I. alfnea "b" e §5 a e artigo 110, da Lei na &.666, de 21 de junho (le 1993.

CONCORRÍlNCIA N.' 08t/2001-SSRJMC. LOCALIDADE DE ANORIIAM.
Processo Na :

Pro onente s

53530.000097102

SISTEMA DE COMUNICA Ão SOL t:n>A.

ervi'o
F~I

PP

VP

81.2.18

98.124

I'

'
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~.1610.000097 2

Pro Qnente s
SlmM

Servi o

DE COMUNICA ÃO SOL LTOA.

PP

VP

81238

9sm

Processo

N~

:

53710.000245/01
1710.00'0/02

53110.000243102

CONCORRÊNCIA N.' 0811200I-SSRlMC, LOCALIDADE DE AUTAZES/AM.

Processo N°:

Servi o

Pro anente s

VP

FM

95.1154

995&5

RÁDIO 1010 LTDA.

~M

98964

Processo N° :

RÁDIO 790 LIDA.

FM

89.636
89.636

SISTEMA DE COMUNICACÃO SOL LmA

FM

76.665

98961.
97.667

537 Q.

~'630.000097/02

Servi o

PP

VP

Processo N° :

FM

81.238

98.124

Sl710.000245/02

Servi o

PP

VP

Pro Doente s

53630.000097 2

SISTEMA DE COMUNICA ÃO SOL LIDA

CONCORRÊNCIA N.' 081i2001-SSRlMC. LOCALIDADE DE BARREIRINHAlAM.
Processo N° :

ro onente s

.51630.00010.5102

PEREIRA E FRAN A LTDA.

FM

94.IB6

99.419

.5J630.000097/02

S[STEMA DE COMUNICA Ão SOL LTDA.

FM

BJ.28

98.124

CONCORRÊNCIA N.' I0212001-SSRlMC, LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDElMG.
Pro one te s

P cesso N° :
~i371O.000245/02

Servi o

RÂD[O 1010 LIDA

Ff..1

VP
90.000

99.000

CONCORRÊNCIA N.' 1021200I-SSRlMC, LOCALIDADE DE ESPERA FELIZlMG.
Servi o

PP

VP

FUNDArÃO BOM JESUS

FM

91.32.1

RÂDIO FREOUÊNCIA DlVlNENSE LIDA.

FM

90.252

99132
9902..;

5710.000245/02

FM

89.765

98.976

53710.000246/02

RÂDIO 1010 LIDA
INFQJU.,IArÀO Cln.TURAL DE ESPERA FELIZ L'IDA.

FM

89765

98.976

;1710.000240102

SIS1'E1>IA NOROESTE DE COMUNICACÃO LTDA.

FM

89.765

98.976

53710.000237/02

mOPICAL COMUNICACÕES LIDA..

FM

88.005

t.IAD COMUNICN"ÔES LIDA.

FM

85.021

98.BOI
98.502

Servi o

PP

VP

f?\.t
FM

94485

999

90.000

99.000

~

710.0002.19/02

Pro onente s

3710.000247/02

Pro onente s

53710.000249/02

SIS'JB.IA MIIJ..ENIUM DE RADIODIFUSÃO LTDA

53710.00024;/02

RÁDIO 1010 LIDA

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
EXTRATO DE CONTRATO N' 6212()08
Na Processo: 09100000424200813, Contratante: FUNDACAO

)

Pro onente s

o LTDA.
SERVI OS E TRANSPOlrrES CELESTE LTDA

RÁDIO

Pro

ALE~

~!;\~~RgsEA~~~~EC~gr B~~~~~~R0~6~t~~~~e~s,~od~

(SICON - 04/0812008) 24400I-24290-2008NE900001
EXTRATO DE CONTRATO N' 63/2008

(SICON - 04/0812008) 244001-24290-2008NE900001

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINIS1RAÇÃO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 68/2008

W Processo: 09lO0000247200838 . Objeto: Cessão de direitos

au~

toruls/patrimoniais do texto "Exame Comparado de Políticas para Co·
munidades Nllcionais no Exterior". Total de Itens Licitados: 00001
Fundamento Legal: Artigo 25. Caput, da Lei 8.666/93 , Justificativa:

,

FM

VP

90.000

99.000

11

8163

80.409

98.1H1

Servi o

PP

VP

FJI..
FM

0000
54.545

000
95.455

s

Servi o

PP

VP

FI

90,000

99.000

r.a~lf~l~:s,~b,P~bJ~coa~ã~rti:gffmed~ re~it~!n8~J6~, dJe ~~itd~ f~~hOcod~o1993, tennos do

artigo 109, inciso

CONCORRÊNCIA N.' I02/200I-SSRlMC. LOCALIDADE FERVEDOURO/MG.
S!!rvio

1'1'

VI'

5371.000239/02

FUNDArÃO nOM JESUS

HI

91.667

99.167

<:1710.00241'11112

SI<:TI'i, ' hl~ROÉsTE DE COMUNICArÃO LIDA.

."

Pm

JQII~nl<'.S

[667

99[67

RÁDIO 1010 LTDA.

FM

90.000

99.000

53710.00023!!102

RÁDIO FREnUÊNCIA DlVlNENSE LIDA

FM

,".84,

98.411,';

53710.000247102

MAD COMUNICArÕES LTDA.

FM

80.769

98.077

3710.00024S.n2

Nestas condições, em confonnidade com o subitem 11.8 do Edital desta Concorrência, convoca
as licitantes e demais interessados para participarem da reunião do sorteio público entre as proponentes
que empatamm com o maior valor ponderndo, na definição da Outorga para n~~c;xecuçli.o do. Serviço de
Bmsília/DF.

SECRETARIA·GERAL DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DE COOPERAÇÃO
E PROMOÇÃO COMERCIAL
DEPARTAMENTO CULTURAL
DIVISÃO DE PROMOÇÃO DA LÍNGUA
PORTUGUESA
EXTRATO DE CONVÊNIO N" 2I200H

N° Processo: 09lO0000243200850. Contratante: FUNDACAO ALE~
XANDRE DE GUSMAO ·CNPJ Contratado: 46879684734, Contratado : JUAREZ DE CASTRO OLIVEIRA -Objeto: Cessão de
direitos autorais/patrimoniais do texto "Migração internacional. dinBmica demográfica e tlS bases de infonnação no contexto das pro·
jeções da populaç50 do Brasil" Fundamento Legal: Lei nO 9,610/98 e
Lei nO 8.666/93. Vigência: 0110812008 a 31/12/2008, Valor Total:
R$4.000.00, Fonte: 100000000 ~ 2008NE900205. Data de Assinatura:
01/08/2008.

pp

FM

FM

A Comissão Especial de Licitação, constituída pelu Portaria Me nD 1.028, de 21 de dezembro
de 2006, publicada no DOU de 22/12/2006, e suas nlter.!ções, em conformidade com o Edital de
Licitação, toma público os resultados da pontuação dus Propostas de Preços pela Outorga (PP) e do
Valor Ponderndo (VP) atribuído u cada licitante da Concorrência ·qbuixo citada .
Os Dutos dos processos estadia com vista franqueada nll. Comissão Especial de Licituçüo, no
seguinte endereço: Esplunuda dos Ministérios, Bloco R. Sobreloja - sala 110, Ed. Sede, BnlsíHu/DF, local
este onde deverão ser protocolizados os eventuais recursos,
A contagem do pruzo de cinco dias úteis, para a interposição de eventuais recursos. dar~se·ú a

(SIDEC - 04/0812008) 244001-24290-2008NE90000I

direitos nUlorüis/palrimoniais do texto "Brasileiros na América do
Sul", Fundamentu Legal: Lei nQ 9.610/98 e Lei na 8.666/93 Vigência:
01/0812008 a 31/1212008. Valor Total: RS4.000,00. Fonto: 100000000
- 2008NE900196, Data de Assinatura: Ol/08n008.

Dnente

RÁDIO 101 LTDA.

Invinbilidade de competição Declarução de Inexigibilidade em
01/0812008 , ARTUR JOSÉ JERÓNIMO . Coordonador de Administração e Finanças. Ratificação em 0110812008 . tvlARCIA MAR·
TINS ALVES. Coordenadora-Geral de Adm.,Orçamento e Finanças.
Valor: R$ 4.000,00 . Contrutada :GEORGE TORQUATO FIRMEZA

Mhiistério da(Relações EXteriores

Servico

~Obd:et~~~IS:~, €diffci~s~~d~e1ore~i~i~éri~ ~~~ l~o~u~f~~~~e~~ ~~~r~n~Ju~~i~sd~i~1~t~~i'o~~ ~i~~ol J~:

CONCORRÊNCIA N.' 10212001-SSRlMC. LOCALIDADE DE GUAPÉlMG.
Processo N° :

24~ 2
53710.000248102

N"uaProeeJ.<o

53710.0002.11!102

Processo N° :

anente s

CONCORRÊNCIA N.' 10212001-SSRlMC, LOCALIDADE DE URUCÃNIAfMG.

CONCORRÊNCIA N.' 081i200I-SSRlMC. LOCALIDADE DE BARCELOS/AM.
Processo N° :

P

,

RÁDIO 1010 LTDA.
1
HESA L.:fDA
SOCIEDADE
GUARACIADA COMUNICA ÔES LTDA.

CONCORRÊNCIA N.' 1021200I-SSRlMC, LOCALIDADE DE GRÃO MONGOLIMG.

PP

1JU,IÃOS TI-lOMÊ LIDA.

5.16.'0_000103102
53630.000101102

36JO.OQOI04fD2

N' 149, terça-feira, 5 de agosto de 2008

3

CONCORR~NCIA N.' 102/200I-SSRlMC, LOCALIDADE DE GUARACIABAfMG.

CONCORRÊNCIA N.' 08112001-SSRlMC, LOCALIDADE DE APUÍlAM.
Processo Na :

Seção

Espécie: Convênio N° 00212008. que entre si celebram u República Fede~
rativa do BrdSil, representada pela Embaixada do Brusil em São José, e a
Fundação de Cultura, Difusão e Estudos Brusileiros em São José (FCDEB).
Objeto: Regulamentar a colaborüção entre ti Embaixada do Brasil em São
José e a FCDEB, para executar programas, projetos e eventos de interesse
recíproco, viabilizar a operação e as atividades estatuárius da fundação.
Recursos: Os recursos a serem trunsferidos pela Embaixada sedio no
valor total de US$ 56,167,62 (cinqüenta e seis mil, cento e sessenta e
sete dólares americanos e sessenta e dois centavos), sendo US$
28.083,81 (vinte e oito mil, oitenta e três dólares americanos e oitenta
e um centavos) para o exercício de julho ti dezembro de 2008 e US$
28.083,81 (vinte e oito mil, oitenta e três dólares americanos e oitenta
e um centavos) para o primeiro semestre de 2009,
Vigência: O presente Convênio vigorará, a contar da data de sua
assinatura, até o dia 30 de junho de 2009.
Data de assinatura: 31 de julho de 2008.
Signatários: Celso Lemos da Costa BeIlo. Ministro Conselheiro, En·
carregado de Negócios na Embaixada. do Brasil na República da
Costa Rica, CPF 237.974,107~78 e Dulce Blank, Diretonl·Executiva
da FCDEB, CPF 415.767.190-72.

Brnsília·DF. 4 de Ilgosto de 2008. ...
ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACEDO
Presidcnt<! da Comissão

EXTRATO DE CONVÊNIO N' mOOH
Espécie: Convênio N° 212008, que entre si celebram a República
Feôerütiva do Brasil, representadll pela Embaixada do Brasil em
Montevidéu e o Instituto Cultural Uruguaio·Brüsileiro (ICUB),

~~iâ~~ ~~1~lffi~I~:~üaeC:~~~~~~~g~~~~, ~1~fl;:~~~~n~~~~~i~e~~~

recíproco. viabilizar a operüçlio e as ativida!es estatuánas da fundação.
Recursos: Os recursos a serem trnnsferidos pelu Embaixada serão no
valor de US$ 118.907,00 (cento e dezoito mil, novecentos e sele
dólares americanos), sendo US$ 60,790,00 (sessenta mil, setecentos e
noventa dólares americanos) para o segundo semestre de 2008 e US$
58,117,00 (cinqüenta e oito mil, cento e dezessete dólares maericunos) 'paru o primeiro semestre de 2009,
;:i~~ll~~~~, ~tl~esdi'~t30Cd~j~~~o ':l~020Ó~'. a contar da dala de sua
Data de assinatur<.l: 31 de julht1 de 2008,
Signatários: José Eduardo Martins FeUdo, Embaixudor do Brasil em
Montevidéu, CPF 366.501.107·~n e Severino Cunha Furias, Diretor~
Executivo do ICUB, CPF N° 041.219.373·68

SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR
EXTIlATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 5/2008

W Processo: 35000/001512007 , Objeto: Prestação de serviços de
ensino do idioma árabe para os servidores do Ministério dll s Re·
lações Exteriores, conforme o Projeto Básico, hem como proposta
técnico~financeirü, parte integnlllte do presente Instrumento, lIldepen-

tdi~t~~ep~~n~~~Ç~0~e~i(IOurrsaJSq~ir~el~le~~1id~~rci~~ ~~~~~~~~:l~~n~~
h~~~::lri~~l n~uS~~oreia~f~od~ k~l~ç~e~x~~~~i~r~~~ T~~íid~e'rtil~:t~~

8~~i6J~3 ~1~;tifi~W!;~~~u'1~ ~efe~1~/~~i1imft!' ei!~~~~le~lJ~' ~~ Tet

~~t31/g7t2gb~ri~ ~ENÍSPFgN~ESeÕÉ SaÓoúrAc~iNt~ ~DPr~~~~nJ~
~ArsAmSeT:3Ltop6M1~ü :~tArJI[ fRRÔ~R~aS~bs:~et~:(~~~~~8d;
iÜ~LE~~É~B~S:IlJIJ596,80. Contrütada :CENTRO CUL~

(SIDEC - 04/0812008) 240013-00001-2008NE9000I5

TÉRIÓnAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO SORTEIO N° 041/2008
CONCORRÊNCIA N° l02/2001-SSR!MC
LOCALIDADE(S): FERVEDOURO -ESTADO/MG
SERVIÇO(S): FREQÜÊNCIA MODULADA(FM)

)
~.

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2008, às 15h:00 (quinze horas), na sala de reunião da Comissão Especial
de Licltação, situada na sobreloja do Edifício Sede, Sala 110 do Ministério das Comunicações, Bloco "R" da
Esplanada dos Ministérios, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se a Comiiisão Especial de Licitação
CELlMC, constituída por meio da Portaria MC n° 1.028, de 21/12/2006, Publicada no DOU de 22/12/2006 e
suas alterações, com a participação de seu presidente Alvimar Bertrand D.G. de Macêdo, Vice-Presidente Eriko
Mendes Domenici e dos membros: Edmar de Freitas Machado, Marcus Ferreira da Silva e Cláudio Silva Souza;
com o objetivo de realizar o sorteio, atendendo o aviso publicado no DOU de 05/08/2008, Seção "3", Número
149, Pág.76, entre as proponentes: FUNDAÇÃO BOM JESUS, Processo n° 53710.000239/02. e SISTEMA
NOROESTE DE CÓMUNICAÇÃO LTDA., Processo n° 53710.000240/02, empatadas com 99.167 pontos 110
VP (Valoi' Ponderado), 1) Aberta a sessão, o Presidente estabeleceu o seguinte critério objeto: será declarada
vencedora a concorrente que for sorteada com a pedra com o maior número nela impresso, no momento de
abertura do Globo Esférico contendo a série numérica de 1 (um) a 7S (setenta e cinco), a primeira pedra sorteada
- proponente FUNDAÇÃO BOM JESUS, foi a de número 22 (vinte e dois), a segunda pedra sorteada SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA., foi a de número 73 (setenta e três), 2) Assim, foi
declarada vencedora a proponente SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA., para a localidade
de FERVEDOURO/MG., 3) Nada mais havendo a acrescentar, o presidente deu por encerrada a presente
sessão, às 15h: 15 (quinze horas e quinze minutos), laV,fada a presente ata que, lida e achada conforme, vai
assinada pelo Presl ' \ ;y'ice-Presidente e membros
lares da Comissão.

~/('=«d1) ~
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ALV}-l\1/AR BERTRAND r • G. DE MACÊpp/
. /'
Presid nte

~~'-'

ERIKO MENDES DOMENICI
Vice-Presidente

jI

rry1fjM~

EDMAM1t#RE~S MACHADO
Titular

<!-j;;;!J

CLAUDI6 ~;~v/A SOUZA
Titulai-

Publicado

110

DOU

dej;;P)2008,

~

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ANEXO I
RESULTADO DO SORTEIO
CONCORRÊNCIA 102/2001 - SSRlMC
DOU:

152./2008
ATA N° 041/08, DE 13/08/2008.

N° DE
ORDEM
01

LOCALIDADE

DF

SER

PROPONENTE

PROCESSO

N°

PROPONENTE

PROCESSO

FUNDAÇÃO
BOM JESUS

53710.000239/02

22

SISTEMA
NOROESTE DE
COMUNICAÇÃO
LTDA.

53710.000240/02
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MIN~STÉRIO DAS COMUNICAÇ9ES
COMISSAO ESPECIAL DE UCITAÇAO - CEL

FOLHA Nº- 01101

CONCORRÊNCIA N° 102l2001-SSRlMC

,
i

!

SESSÃO DE SORTEIO DE PROPOSTA PRECO

J

- LISTA DE PRESENÇA DO PÚBLICO DATA: 13/08/2008

EVlço, FREQÜÊNCIA MODULADA (FM)

LOCALIDADE(S), FERVEDOUROmA --..

Nome
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICACÕES

li!

FOLHA ~ 01/01

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEl

.!:
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i,

I,

CONCORRÊNCIA N° 102/2001-SSR/MC

I:

I

li

'

SESSÃO DE SORTEIO DE PROPOSTA PRECO

,llil

LISTA DE PRESENÇA DAS PROPONENTES
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I

DATA: 13/08/2008

I SERViÇO: FREQÜÊNCIA MODULADA (FM).
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PR~t-1TE

. ,.,....

N° 157, sexta-feira, 15 de agosto de 2008
PREGÃO ELETRÔNICO N' 120/2008
OBJETO: contrutução de serviço de mão-de-obro temponíriu, COIlfonne especificações e condições constantes no Edital e seus anexos,
com recebimento d<ls propostas no endeR:ço www.1icitncoese,cam.br.Limite do ucolhimento das propostas: até às 09:00 h do dia

~;~fs~~~8d~;~~ç~~: ~~s fO~60~aJ~ ed~a°J~7gfJ8g8~s~~~~~uf'p~~~~~
~VW~~~~~ioi.~~:.b~n~:i~sni~f~~:~;:;Spe1~ tei~t~I~Jfux:el(~~~~~ci
8729 e 3220 8988 ou pelo e-mui!: licitncoes-rs@correios.com.br.
VERA MARIA MACHADO
Pregoeira.

Diário Oficial da União - Seção

OBJETO: Contrutuçii.o de Empresa pura Prestução de Serviços de Mu-

nutençâo de Motocicletas com FOOlecimento de Peças para o CDD~
loinville Sul, por 12 meses, podendo ser prorrogado conforme legis~
lação yigente, para a Diretoria Regional de Santa Catarina; REVOGAÇAO: com fulcro 110 Art. 49, da Lei de Licitações e Contratos.

)

JORGE ALEXANDRE NIEDERAUER RAMOS
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO N" 22/2008

haf~~8i~liioo~1:~~,a~o ~!1;~c;l~b~1 ~~ek1n:4s~OJít,~~' (~n~oN~Jqu~:

renta e oito mil. sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), com
taxa de BOI inclusa de 23,02%, confonne ato expedido pela autoridade competente, de 13/0812008,

HÉLIO BUN
Presidente da CPL

ad~~l~i6~8~õ88~~b!~u~~ da~e~~p~~:~s~27io~ôb8~i!
g~~~/2~Oss('h~~~ri~ d~B~~rtl~)~ S~iic~~~~! d~ e!~I:~~cr~~~~oda~e~~~

das 08:0g

do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico geradpregao@correios,com,br. No campo "assunto n , mencionar "POE 8000132".

OBJETO: Aquisição de Mobiliários Ergonômicos paru Unidudes de
Atendimento du Diretoria Regiollul de Tocantins, utmvés do Sistema
de Registro de Preços, Dia e horário da licitação: 27/08n008, às
08:00h. Local para retimda do edital: pelo site: www.licÍlaf..'uese,com,br, Outras informações pelo e~muil: cpl.gt@correios.com,br, ou
no endereço: Av. São Paulo, slng , Bloco B, Vila Bnlsfliu, Aparecida
de GoiBnia-GO, das 08:30 às 11:30 h. e das 14:30 às 17:00 h,
Telefone: (62) 3226-2176 - Fox: (62) 3248-8133.

THAÍS ATA(DES MIRANDA
Pregoeim

CLEITON MOREIRA DA Sn.vA

Pregoeiro

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
AVISO
A Comissão Especial de Licitação, nos tennos du Porto.ria Me ng 1.028, de 21 de dezembro de 2006, publicuda no DOU de
22/1212006, e suas alterações, em conformidade com o Edital de Licitação, sub item 11,8, toma público o resultado da reunião do sorteio público
realizado em 13 de agosto de 2008, entre as pçoponentes que empllturam com o muior valor pondenldo, declarando como vencedor..l par..t a(s)
localidade(s) e serviço indicada(s) no Anexo Unico,
Concorrência

0. 0

ANEXO ÚNICO
10212001-SSRJMC, loculidude de FervedourolMG.

~~~[H~~~~~~p~ro~o~ne~n~te~~~~==========~==~S§e~~io~==!:======i2par~ocffies~s~o~n~'~====~
E OMU I A AO LTDA.
FM
53710.00024 2

trônico
. [SIST MA NOR ESTE
impressoros para entrega em Aracaju/SE, confonne condições e especificações técnicas exigidas no Edital e seus anexos; Empresas
vencedorus do certume: Adjudicação à empresa Ridata & Art Supri
Com, Suprimentos pam Informátlca,CNPJ: 08.491.34510001-05. para
o Lote OI; com
valor. R$ 2,800,00 (dois mil e oitocentos reais),
com odjudicaçãú à empresa Brasil Laser Jet Informática Importação e
Exportaçiio, CNPJ: 07,274.482/0001-17, para o Lote 02: com o volor
2.196,00 (dois mil cento e noventa e seis reais), e o Lote 03; com o
valor,R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinqUenta reais),

°

CLEIDE ANDRADE SANTOS GUIMARf\Es
Pregoeil1l

Objeto: locação de imóvel pUni abrigar a AC/MIRANORTEfTO, pelo
período de 60 (sessenta) meses, contrutado: Cícero Freire Bandeira.
valor do exercício R$ 622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cin~
qUenta centavos), valor global R$ 37.350,00 (trinta e sete mil e
trezentos
e
cinqUentu
reais),
classiticaçiio
orçamentária:
75011.44404,010002, enquodrumel1to: lei 8.666/93, Art. 24, Inciso X,
signatários: Eugênio W, P. Montenegro CerqueifU - Diretor Regional
da contrutllnte ~ Aderson Mendes de Matos ~ Gerente de Admi~
nistruçüo da contratante e Cícero Freire Bandeira,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 800 OOl2!2008 - IlRfro

Objeto: Aquisição de 1?aletes de madeiru, atruvés do Sistema
de Registro de Preços, discrimmados no quadro constante do Anexo
1 do edital, confonne especificoçüo técnica e demais condições do
edital e seus anexos Download do edital no sftio http://W\V\'I.lici~
tucoes-e,com,br, (ID desta licitação 196054),

AVIS~f:G~g~Zk~~t~Mb 1WI~m~tçÃO
N~08~~lófj~3g8;c~~j~ng~e~0 ~~Ã~~i~iJ:~ s~~ri~nr:~;~s :~~~

DIRETORIA REGIONAL DE TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 8000IJ2 - GERADIDR/SPM

Data de ossinatura: 1l/08.f2008, Vigência: A vigência do Contrllto
será de 90 (novento) dias, Iimitodos a 180 (cento e oitenta) dills, com
infcio o &artir de 11/0812008, Origem: Pregão Eletrônico nO

~g7007~6~8,0:, t~~nm~~~~d~ub~lr~i!:~~~r:~~;r~~S~-Oi.lflzg~ ~~

81

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇ.~O N' 222/20118

J~lp~n:~:~~s 8ôbõÕl~ (Ê~~)e~sG~oR~iJ~StpM~~;ea~~~

Tomada
por objeto a controtação da obra de refonnu do imóvel localizado nu
Rua Gildo Sevalli, nO 315 - Biritiba MirimlSP, para instalação da
Agência de Correios Biritibll Mirim (AC Biritiba Mirim), confonne
especificações técnicas e demais condições do edital e seus anexos. O
objeto licitado foi adjudicado à empresa "Techserv Comércio e Ins~

!~n~aon:ra~~i~; ~~o~~~~ks°~:toio~vlçi~l~:I~~~ti~~ãU~id~Je!seJ~
~;;!s~~~'I1~~~lJd~nEXSEcrr~~t~S ~t~~~lFO~TI~o {T~A~

subsidiariamente, da Lei Complementar 12312006, do Lei
11.488/2007, da Lei 10,52012002 e o Decreto 5.450/2005. Valor 010boi: R$ 80.839,69 (oitenta mil oitocentos e trinta e nove reais e
sessenta
e
nove
centavos).
Conta
Orçamentária:
700 11.44403.050004.

ISSN 1677-7069

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 80000U (ENG) - GERAD/DRlSPM

DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 8000047/2008

3

Minist~riodasR.elàçõés'Extériores

Bl1lsflia-DF. 14 de ugústn de lODH.
ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACÊDO
Presldente do Ct.ll11issikl

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EX]'ERIOR
DEPARTAl'!ffiNTO DE ADM1NISTRAÇAO
DIVISA0 DE SERVIÇOS GERAIS

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 74/2008- DR/SPI

EXTRATO DE INEXIGIBI!.IDADE DE LICITAÇÃO N' 72/2008

EXTRATO DE IlESCISÃO

W Processo: 09100000315200869 . Objeto: Participação de selVidor
em Curso de Pós~Omduaçiio Stricto Sensu ~ Mestrado em Administração. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Leglll: Artigo
25, Cllput, da Lei 8.666/93 , Justificativa: Invillbilidade de competiçiio, Declaração de IneXigibilidade em 14/08/2008 . MARCIA
MARTINS ALVES , Coordenodora~Geral de Adm., Orço e Finanças.
RUlificação em 14/0812008 . JOSE IERONIMO MOSCARDO DE
SOUZA. Presidente. Valor: R$ 38.160,00. Contratada :INSTlTlITO
EURO AMERICANO DE EDUCACAO ClENCIA TECNOLOGIA

CONTRATO N' 1712008
W Processo: 72112008, Controtante: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ Contmtado: 00358432000179. COlltratudo : CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAlSLlMITADA. Objeto: Contrataçuo de empresa paru o pre~tuç:io de serviços de limpeza,
conservação e asseio do Pulácio Itamaruty, Anexos I e li e Instituto
Rio Branco. Fundamento Legol: Artigt1 79, inciso 11 da Lei 8,666/93
Datu de Rescisão: 22/0612008 ,

OBJETO: Aquisição de peças, componentes e materiois pam computadores e outros equipamentos de microinfonnática para a
ECT/DR/SPI. utravés do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; A
empresa Plusvision Comércio de Eletroeletronicos Ltda~EPP foi a
vencedora dos lotes 01 e 06 no valor de R$ 27.544,00 e R$ 19,220,00
respectivamente, A empresa Mllx Alberto Placedino da Silva foi a
vencedora do lote 02 110 vulor de R$ 105.000,00. A empresll Brasil
Supri Suprimentos de Infonnática Ltda foi a vencedora do lote 07 no
valor de R$ 125.000,00. Os lotes 03, 04 e 05 fomm revogudos.

ELTON LUIS WINKELMANN
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO
METROPOLITANA

(SIDEC - 14/08/2008) 244001-24290-2008NE900001
EXTRATO DE I' TERMO ADITIVO
AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA W 1/2008

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 6.006/2008
COIlVênio 11°: 06,00612008: data da DSsinaturo: 28/0712008: 110me da
convenente: Prefeitura do Município de Santana de Pamaíbo; nome da
Agência de Correios Comunitário.: Colinas do Anhanguera; vigência:

~i.n~~ft~7~000~~la~~~8fu°l;~an~aj~: d~oC~li~~~ adEr2:~~~~~rra~t~~;
município de Santana de Parnalba, confonne açüo governamental de
universalizaçüo da prestação de serviços postais; aplicação de recursos

H::~::~:l~:: R$ i5~42~,~O; ~~lltl~'i~3~~~n~~~~~~~Ü:t~~~I~ ~uíl6~

caput, da Lei 8.666/93 e Instrução normativa nO 2 de 22/12/98 da
Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações,

N,O do Processo: 09100.000,06112008-89
Particip": RJNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. CNP!:
00.662.197/0001-24 e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS. CNP!: 17.217.985/0001-04
Objeto: Descentralização de Crédito, pam subsidiar o desenvolvi~
mento de pesquisas. no valor de R$7.456,02 (Sete mil, quatrocentos e
cinqUenta e seis reais e dois centavos), para a UFMO proceder n.
aquisição de livros ruros sobre a temático. indillna,
Vigência: 13/08/2008 a 11/0212009.
Data de assinotura: l3lOgnOos.

(SICON - 14/0812008) 240013-00001-2008NE900192

Ministério de Minas e. Energia
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO

Públi~o ,~'2

ESPÉCIE: Controto de Concessüo de Uso de Bem
entre
si celebram o Ministério de Minas e Energia - MM~ e a Energiu
~
Sustentável do Brasil S.A.
CONTRATO nO 02n008-MME - UHE lirau
. - ---- _
PARTÍCIPES: Contratante: Ministério de Minus e Ed~rgiu - M'ME.
CNPJ nO 37.1I5.383/0001~53, Concessionária: Energia Sustentável do,'
B",il S.A.. CNPI n' 09.029.666/0001-47.
..
OBJETO: Contrato de Concessão de Uso de Bem Público paraégeroção de energia elétrica, sob o regime de Produção Independente de
energia elétricu, por meio da exploraçüo de potencial de energiu

titulo

Consulta Processual pelo CPF/CGC da Parte
CGC/CPF Pesquisado: 22697254000143

Nenhuma parte encol/trada com o argumento informado: "22697254000143 li.

Emitido pelo site www.trf1.gov.br em: segunda-feira, 25 de agosto de 2008

http://www.trfl.gov.br/processos/processosTRF/ctrfl cpf/ctrfl cpf.asp
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Consulta Processual
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Seção Judiciária do Distrito Federal

~

Consulta Processual
"

Tipo de Pesquisa: Consulta de processos pelo CPF/CNPJ
Argumento Pesquisado: 22697254000143
Nenhum processo encontrado com o argumento informado: "22697254000143",

Emitido pelo site processual-df.trf1.gov,br em 25/08/2008 às 17:41:52

http://processual-df. trfl. gov. brlProcessoslProcessosS ecaoOra/ConsProcSecaoCpfCnpj ...
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STJ - Superior Tribunal de Justiça

Inído

Linl,,;

Fale Conosco

Mapa do Slte

Você está em: Início> Consultas> Processos

Avalie este serviço:
Nenhuma Parte Encontrada para essa pesquisa I!!
r---B-us-ca-r--:-P-ro-ce-s-so-s----..

f'Jova Pesquisa

C1Ótimo

o Bom
o Ruim
() Péssimo

Em caso de dúvidas, fale conosco:
Seção de Informação Processual
(61) 3319-8410, 3319-8411, 3319-8412 e 3319-8225

IVotar I

i.nfQ[[illl-º,-º.J![Q.~ª~g,!jll~J;1gºy.J?r.
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho li!. CEP: 70.095-900. Brasília .. DF
Telefone: (61) 3319-8000 Fax: (61) 3319-8700 -Informações Processual$; (61) 3319.8410

© 1996-2006 - Superior Tribunal de Justiça. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida se citada a fonte.

http://www.stj.jus.br/webstjlProcesso/Justica/fonetica.asp
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Consulta Processual

Seção Judiciária de Minas Gerais
Consulta Processual
Tipo de Pesquisa: Consulta de processos pelo CPF/CNPJ
Argumento Pesquisado: 22697254000143

Nenhum processo encontrado com o argumento informado: "22697254000143",

Emitido pelo site processual-mg.trf1.gov.br em 26/08/2008 às 12:36:36

http://processual-mg.trfl.gov.brlProcessoslProcessosSecaoOra/C,!;{v,s.ProcSecaoGpfenpr'.'::26/81200
t - ~ ~ ._,

SISCOM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS SFRVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA - [SIS versão 2.2.1]
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Destaques do Governo
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Dados da consulta.

SISCOM >>>> Consulta por Plano Básico de Distribuição de Canais

'!ICill,çcinsulta ,

'~'. 'CriarArqui'J(jT~xt:o

i

menu ajuda

"'.

UF: MG

SERViÇO: FM
Entidade

Latitude

Longitude

Canal

( Concorrência: 102/2001 )

205390100

41W542600

255

Azimute

ERP

(KW)

CL

Obs.

Localidade: Espera Feliz

Usuário: -

Data: 25/08/2008

c

Hora: 14:12:42

Registro 1 até 1 de 1 registros
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http://sistemas.anatel.gov.br/siscomlconsplanobasico/default.asp
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CERTIDÃO
Conforme a Ordem de Serviço Conjunta SSCE/CONJUR n.o 1, de 03 de
novembro de 2004 - art. 2°, inciso I, alínea "d" - certifico que não
restaram no processo n.o 53710.000239/2002 - Fundação Bom Jesus. pendência de recursos sem apreciação por esta comissão.
BraSília/DF~r2: Ide Og
de 2008.

.k~

\jLIN~

4V-n:S ~ _Áo~

TINSDVIL~

Em concordância com a Ordem de Serviço Conjunta
SSCE/CONJUR n.o 1, de 03 de novembro de 2004 certifico que foram
remetidos à douta Consultoria Jurídica os processos que se encontram na
Comissão Especial de Licitação, relativos ao procedimento licitatório de
n.O 102/2001.
Brasília/DF,J~ de '. ()~ de 2008 .

Estagiária

ADIMARSOA

Informação, dos sistemas da Comissão Especial de Licitação, quanto aos limites de outorgas estabelecido no artigo 12 do Decreto-lei n.o 236/67:

PROPONENTE
Fundação Bom
Jesus

CONCORRÊNCIA

LOCALIDADE/UF

SERVIÇO

HOMOLOGAÇÕES
(DOU)

DECRETO
LEGISLATIVO
(DOU)

102/2001

Espera Feliz! MG

FM

XXXXX

XXXXX

Brm/~

de

oF

de 2008

ED~O
Membro Titular

De acordo. Encaminhe-se o processo à douta Cop.sultoria Jurídica, para providências de sua alçada.Em Zé' de.f.- To
de 2008.
/

~-- ~~J.
""\ j/

1L~

VIMAR BERTR ' D. G. DE JACÊDO
Pr.,es1dente da Comissã6 Especial deiicitação
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CNPJ 22.697.254/0001-43 -Insc. Est. 395.128590.0001 - Utilid. Pública - Lei Municipal n° 1.097/98 de 08/04/98R. Nunes da Rosa, 70 - centro -. Manhumirim MG - CEP 3697CJ..000 Fone (33) 3341-1491
Site: www.radiomanhumirim.com.br

Manhumirim,14 de julho de 2008.
M 1NiF1TÉRll) Cr;). B COM UNiÜ,ü. Ç,jE8
8R.iJ.8fLlil. • DF

Á

Comissão Especial de Licitação

(:;30üO 03'1329/2009-44

)

Mediante o surgimento de problemas financeiros em nossa emissora Fundação
Bom Jesus, Rádio Manhumirim AM, devido as necessidades de novos investimentos e
de outros serviços aqui implantados, nos vemos incapacitados de manter em vigor as
nossas propostas financeiras. Requeremos assim, a desistência da Fundação Bom Jesus
nas concorrências abaixo discriminadas:
LOCALIDADE
Tombos
Ipanema
Divino / Lajinha
Matipó / Manhuaçu
Pocrane / Piedade de Caratinga
Reduto
Durandé
Espera Feliz
Caratinga
Fervedouro

CONCORRENCIA
034/2001 SSR/MC
035/2001 SSR/MC
036/2001· SSRlMC
104/2001 SSR/MC
105/2001 SSR/MC
10612001 SSRlMC
101/2001 SSRlMC
102/2001 SSRlMC
149/2001 SSRlMC
53710.000.239/02

Certo de vossa preciosa atenção, pedimos deferimento.

Atencio samente,

Pe . .mão Lúcio Gomes Benfica
CPF: 729.947.206-63
Diretor Presidente
Fone:(33) 3341 1491
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" - sala 108 - CEP 70.044-900 - Brasília - DF
Telefones:' (61) 3311-6703/3311-6570
Fax: (61) 3311-6056

Ofício na r030/2008-CEL/MC

Aos Sócios Gerentes
FUNDAÇÃO BOM JESUS, RÁDIO MANHUMIRIM AM
R. Nunes da Rosa, 70 - centro
ManhumirimlMG
Cep: 36970-000

Prezados Senhores,

1.

Diante do pedido de desistência, protocolado neste Ministério, sob o n.o

53000.031329/2008-44, com o fundamento de incapacidade da vigência das propostas
financeiras, referente às concorrências 034, 035, 036, 104, 105,106, 101, 102, 149, todas do ano
de 2001, solicitamos a apresentação de todas as alterações contratuais, em inteiro teor, da
concorrente, com o fim de comprovar a legitimidade da representação do SI. JOÃO LÚCIO
GOMES BENFICA, que se apresenta como Diretor presidente da proponente em tela.

2.

Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou cópias autenticas.

3.

Fica conferido o prazo de 30( trinta) dias, a contar do recebimento deste oficio, expedido

com AR- Postal, para instrução do pedido com a documentação exigida, sendo que a falta de
resposta poderá ser considerada como desinteresse no prosseguimento do processo.

rj

PREENCHER COM LETRA DE

FOR~A.\

AR

.

. __,~STINATÁRIO DO OBJETO I DESTlNATAIRE

,, __ ._

)------;

NOME OU RAZÃo SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RA/SON SOC/ALE DU DESTlNATA/RE

AOS SÓCIOS GERENTES
FUNDAÇÃO BOM JESUS, RÁDIO MANHUMIRIM AM
RUA NUNES DA ROSA, 70 - CENTRO
ED. SÍLVIA HELENA, SETOR SUL
CEP: 36970-000 MANHUMIRIM/MG
OFÍCIO N° 30/2008 - CELIMC

1
1
"

\-------------·1.

II I

I
I

I

, ASSINATURA DO RECEBEDOR / S/GNATURE OU RÉCEPTEUR

f

PAls/PAYS

EZA DO ENVIO / NATURE DE L'EN\O/

'---' 'RIORITÁRIAI PRIORITAIRE

\

DEMS

:

O SEGURADO I VALEUR D~CLAR~

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LlVRATION

O~ ~1l-.~
.Jb~\'"'
.

.-S!J.!J.J~

CARUiBO.ÓÊ ENTREGA
UI\!!PADE DE DESTINO '

BU~AU DE DEST/NATlON

.

\

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR / NOM tlS/BLE DU RÉCEPTEUR

!
1

I

I

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
R.ECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

I
I

I
I

i

I.

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO I ADRESSE DE
75240203-0

FC0463/16
"

".

R DANS LE VERS
114x 186 mm .
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CNPJ 22.697.254/0001-43 - Insc. Est. 395.128590.0001 - Utilid. Pública - Lei Municipal n° 1.097/98 de 08/04/98R. Nunes da Rosa, 70 - centro - Manhumirim MG - CEP 36970-000
Fone (33) 3341-1491
Site:
www.radiomanhumirim.com.br

OFÍCIO N° 013/2008
ManhumirimlMG - 22/08/2008

Ao Exmo. Sr. Alvimar Bertrand D. G. de Macêdo
D.D Presidente da Comissão Especial de Licitação - CEL

~.~ ~:·u·:;·têR!O

D.t:, 8 COM ~. H·HC.:':. Ç:jE:~

~~~:.f; :~ftL!!.

Assunto: Legitimidade de Representação.
Ref: Processo n° 53000.031329/2008-44

Prezado Senhor,

Em resposta ao oficio número 030/2008 - CEL/MC, segue anexo os documentos
solicitados, para a comprovação de legitimidade da representação do Sr. João Lúcio
Gomes Benfica como Diretor-Presidente da Fundação Bom Jesus.
A saber: Estatuto, Ata de Nomeação e Posse, documentos de identidade e CPF,
todos autenticados.

Atencio samente,

João ttcto Gomes Benfica
Diretor-Presidente
Fundação Bom Jesus
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Estatutos 'da Fundação Bom Jesus: Capitul~;:'li/'~.,~
.. Denominação '" Sede .;. Fi'nalidades
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, Artigo 1° _ A Fundação Bom Jesus,'com sede na cidade de Manhumirim, Estado de Minas Ge;,r~é "~:g ~
instituída para as finalidades abaixo, obedecendo aos presentes estatutos e as disposições legais cabí- ,~_::...
,

,I"

.?:

veis. Artigo 2° - A Fundação tem porfinaÚdade a formação cívica, moral, cultural e espiritual do' povo
brasileiro, através da divulgação escrita, falada e televisada, dentro dos princípios patrióticos e cristãos da

~acionalida'de brasileira, podendo, para t~nto,' manter e operar emissoras de radiodifusão, sonora e de
sons e imagen's, jornais, revistas, livrarias, cinemas e outras atividades afins, de acordo com as conces. sões oU permissões que lhe venham a ser outorgadas pelo Governo Federal. A entidade,por ser cultural e
Evangelizadora, não tem finalidades lucrativas. Parágrafo 1- A Fundação poderá: a) manter serviços subsidiários de natureza educacional, cultural, social e de promoção humana, desde que esteja habilitada
financeiramente, e sem prejuízo das s~as atividades e finalidades primárias; b) fundar e manter, em qualquer parte do território nacional, depart~mentos, estabelecimentos e unidades patrimoniais, para o.exercí. cio de suas finalidades ou para obter meios para manutenção das mesmas. Parágrafo 11- O ano social da
Fundação coincide com o ano civil. - CAPíTULO 11- PATRIMÔNIO - Artigo 3° - O patrimônio da Fundação é
constituído de todos os bens que formam o ativo da 'RÁDIO SOCIEDADE A VOZ DE MANHUMIRIM lTDA.'
ede todos aqueles que a Fundação vier a possuir a qualquer título. Parágrafo 1- Os recursos financeiros da

Fundaç~o se constituem da receita oriunda de seus bens patrimoniais, de donativos e legados, subvenções e auxílio dos poderes públicos ou de entidades. Parágrafo 11- A Fundação não remunera os membros
de seu Conselho Diretor, pelo seu exercício de funções, não distribui lucros ou vantagens, bonificações e

'C"

dividendos d,e qualquer espécie; aplica intemalmente no Brasil o "superávit", eventualmente verificado em
seus exercícios financeiros na manutenção e desenvolvimento de sUas finalidades sociais e nada envia
para fora do país. - CAPíTULO 111- ADMINiSTRAÇÃO - Artigo 4° - A administração da Fundação será
exercida por um Conselho Diretor, composto de 05 (cinco) membros, sempre brasileiros natos, dependendo a efetivação de qualquer um deles no respectivo cargo, de prévia autorização do órgão competente do
Governo Federal, nos termos da lei: - Parágrafo I - Os cargos d'o Conselho Diretor serão: um DiretorPresidente, um Diretor-Vice-Presidente e 03 (três) Diretores Assistentes. - Parágrafo 11- O Diretor-Presidente e o Diretor- Vice-Presidente da Fundação serão sempre nomeados pelo Superior Geral do Instituto
dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, cuja sede se acha localizada na cidade de Manhumirim, Minas

G~rais, à praça Pé. Júlio Maria, 38. - Parágraf9 111- Os três Diretores Assistentes serão nome-

ados pelo Diretor-Presidente à Fundação, que destinará a um deles a função de Secretário e a outro, a de
Tesoureiro da Fundação. - Parágrafo IV - O mandato dos membros do Conselho Diretor será exercido pelo
prazo de 05 (cinco) anos, renovável. - Parágrafo V - As vagas que se verificarem no Conselho Diretor serão
preenchidas na forma estabelecida neste artigo, por quem de direito, no mais tardar até 15 (quinze) dias
consecutivos, após a efetivação da vacância. Artigo 5° - O éonselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente,
ao menos uma vez cada três meses, e, extraordinariamente, por determinação do Diretor-Presidente, ou a
pedido cios três Diretores Assistentes; l)1ediante convocação por carta protocolada. - Parágrafo I - Todas
as reuniões do Conselho. Diretor serão dirigidas pelo 1° Diretor-Presidente, a quem cabe ovoto de qualidadé"é iis decisões devem ser tomadas por maioria absoluta. '- Parágrafo \I .- Das reuniões deverão ser
lavradas atas er:n livro. próprio. - Parágrafo 111 - Para reuniões extraordinárias, far-se-á, na convocação,
indicação do dia, hora, local e assunto, por carta protocolada. - Parágrafo IV - A posse de qualquer inembro do Conselho Diretor, far-sec$ sempre em reunião extraordinária. ~ Artigo 6° - Competem ao Gonselho
Diretor todas as atribuições necessarias à administração da Fundação, especialmente: a) garantir a realização das finalidades primárias da Fundação; b) expedir regUlamentos internos para cada departamento;
c) resolver sobre alienação dos bens patrimoniais; d) votar as contas, bala'}9B~r~; ~~ta~(jrio~'lnl,lpis çI('!.cada
departamentp e o balanço geral, levantado no dia 31 de dezembro de

c~~i~n~!a'~~~:aPF~?~nt~q~"Relq

a~8·~e,g~!i~~~~.j,;it9t,'-' .\:'~'~~t?;;
tutos, garantidas sempre a natureza e a finalidade da instituição, - Parágrafo I - Qu ~;~ re
.' dos
1 estatu~os deverá ser aprov~d~em reunião extraordinária do Conselho Din~t~~e.,~antes ~Nirar, \ ;tiJir{,
Diretor-Presidente ao Conselho Diretor, durante o primeiro trimestre do

1 devera ser aprovada pelo orgao competente do Governo Federal. - Parágrafo \I - Ao Diretor-Pre'sidente
caberá a representação ativa e passiva, judicial ou não da
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Fund~ção, o exer~í~i;;cle todos os ato~~;rm~i~<'

de administFàção ordinária da Fundação, - ilimitada e plena, e a distribuição dos serviços e encargos
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mand~to por procuração a um dos membros do Conselho Diretor. - -:-~

pessoaimente ou mediante outorga cie
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demais membrosdo,Conselho Diretor, atribuições estas do Diretor-Presidente que poderão ser exercidas
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.CAPíTULO IV - DEPARTAMENTOS - Artigo 7° - Para a consecução de suas finalidades, a fundação criará ~, ::!:

~antos dep~rtamentos quantos se fizerem necessários, dando a cada um, uma denominação típica e fican-' ~ ~.

<
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Presidente. - Parágrafo 1- Sempre que a leio exigir, os Diretores' de Departamentos deverão ser brasileiros.
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natos e ter os seus nomes aprovados pelo órgão competente do Governo Federal; previamente à sua posse ,)lt
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do a sua geral e plena admínistraçãoa cargo de um Diretor de Departamento, nomeado pelo Dlretor- ~

no respectivo cargo. - Parágrafo 11- No caso da vagância no cargo de Diretor de Departamento, o Diretor- 1
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Presidente escolherá entre os dois Diretores Assi'stêntes um para exercer, cumulativamente, o cargo vago ilIt ~
até a nomeação de um novo Diretor de Departamento, nos termos do artigo YO deste estatuto. - Parágrafo

q,'"

'3° - Pará efeito destê artigo, a posse efetivá de Diretor de Departamento far-se-á em reunião extraordinári(,;OlTliJ":'-'
do Conselho Diretor da Fundação, nos termos do artigo

5° deste estatuto. ~ Parágrafo IV - A organiZa~IRs,/ll(tb

dos Departamentos será disciplinada por disposições que se conterão no regimento interno da Fundaç'W~:JlI,\'Qr\(,i
- CAPíTULO V -DISPOSiÇÕES dERAIS - Artigo 8° - Os Diretores não respondem pessoa~a') )
subsidiariamente pelas obrigações sociais da entidade, salvo quando praticarem atos estranhos ao fim

da~'

Fundação,ou contrários à lei e.seus estatutos. - Artigo 9° - A duração da Fundação Bom Jesus é por
tempo indeterminado. - Artigo 10° - A extinção da Fundação ocorrerá se verificarem quaisquer das hipóte-

~es previst~s no artigo :30 do Código Civil Brasileiro e, nesse caso, seu patrimônio será incorporado à
instituição congêneres ou alienado e o valor revertido a entidades de caráter, educacional, cultural, so'cial
ou assistencial, escolhidas pelo Superior Geral do Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa
,Senl:w ra , em Manhumirim, cuja liquidação será assistida pelo representante do Ministério Público'da Comarca
de Manhumirim. - Artigo 11 ° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho' Diretor da Fundação. Em
caso de impossibilidade de solução pelo Conselho Diretor, este 'se socorrerá ao Poder Público, através do
órgão competente, para fiscalizar Fundações. - Artigo 12° - Fica fazendo parte integrante da Fundação
Bom Jesus, a pessoa jurídica, hoje denominada "RÁDIO SOCIEDADE A VOZ DE MANHUMIRIM LTDA"CAPÍTULO Vl- DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS - Artigo 13° - O primeiro Conselho Diretor da Fundação
Bom Jesus fica assim constituído: Pe. Paulo Dias Barboza, brasileiro, solteiro, sacerdote católico - CPF:

329.711.686/20, residente à praça Pe. Júlio Mariaj s/n, Manhumirim/MG, para o cargo de Diretor-Presidente; José Raimundo da Costa, brasileiro, solteiro, sacerdote católico - CPF: 212.845.986/91, residente à rua
Nunes da Rosa, 38, Manhumirim/MG, para o cargo de Diretor-Vice-Presidente. Os três Diretores Assistentes são: Antônio Pio Lopes, brasileiro, casado, aposentaqo - CPF: 032.920.616-87, residente à Travessa
Capitão José Gomes, 37, Presidente Soares-MG, Mauro 'Humberto de Lima Brandão brasileiro casado
bancário- qPF: 032.919.876 c 91, domiciliado à Vila

Qui~ca

Barbeiro, 30, em

Manh~mirim/MG' _ Salm~

Maluf,' brasileira, solteira, balconista, CPF: 094.020.716-87, residente à avenida Raul ,Soares, 400, em
Manhumirim/MG. Parágrafo Único - O

Diretor-Pre?ident~ e o Diretor-Vice-Presidente foram nomeádos pelo

Superior Geral do Instituto dos Missionários Sacramentinos' de Nossa Senhora, conforme artigo 4 0 , parágrafoll, destes estatutos. - Artigo 14

0
-

O mand;'lto do. primeiro Conselho Diretor será até ~ dia 31 de

Dezembro de 1991. Manhumirim, 22 de abril de 1986. Pe. Paulo Dias Barbosa - Diretor-Presidente.
Eu, .

,secretário, copiei dp Livro de Atas da FUNDAÇÃO BOM JESUS .
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

~;1 ir'~!8TtR!O D,ú.8 COM UNJO,ú, Ç:rjSB
E-]R,ú.8rL/.~... Df!

Memorando nO

/16.)~ /200ê/CELIMC
02/0§/;;i)03·,1 i "j f

Em 02 de setem'bro de 2008,

Ao
Diretor do Departamento de Outorga e Serviços/SCE
Dr. Carlos Alberto Freire Resende

}1

Ref. Fundação Bom Jesus,

L
Tendo em vista pedido de desistência protocolizado neste Ministério com
CPROD de nO 53000.031329/2008-44, por meio da Fundação Bom Jesus, é o presente
para solicitar a V.Sa., que nos informe se a constituição da referida fundação, com a
incorporação da "Rádio Sociedade a Voz de Manhumirini Ltda", permissionária nos
termos da Portaria 325/56 (DOU de 15/12/56) e seguintes, foi aprovada por este
Ministério.

) I

2.
Solicito saber se a constituição da presente diretoria foi aprovada pelo
Ministério.

RECEBI O ORlGINAl
Em:.OQ.. ,_ 0'1/ ~y

Atenciosamente,

-=[}(~~~
~ / J
m e carimbo

\)
-","f'i.u.
i I

--c~-;-)

;:;-(Ác)'ZY) ,

IG'~./-A_____ - -

.'

Alvimaf Bertrand Duarte G. de Mácêdo
Pre~jd~~te da Comissjlo Especial dlLiçitação
./

i
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINIsTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGIME LEGAL DE OUTORGA
GRUPO DE TRABALHO - PORTARIA N° 158, DE 20/06/2008

Memorando n°

31 S

/2008/COSMS/CGLO/DEOC/SCE-MC
Em 03 de setembro de 2008.

Ao Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação.

Referência: Documento n° 53000.038526/2008

tA INlsrêRICI 0,0, s I:;OM '.'NICi'. ÇI:iES
8RAS[LI ...... DF

Senhor Presidente,

53000 038363/2008-81
SEDAP JCGLOJDE OCISC

OSIQ91200S-16 :07

1Em atenção ao Memorando mencionado, informamos que consta que a
outorga para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Manhumirim, no Estado de Minas Gerais, foi deferida originariamente a RADIO SOCIEDADE
A VOZ DE MANHUMIRIM LTDA., e posteriormente transferida para a FUNDAÇÃO BOM
JESUS pelo Decreto n° 97.534, de 20 de fevereiro de 1989.
2Informamos, ainda, que a atual diretoria aprovada pela Portaria n° 023, de
08 de março de 1995 - DMCIBH, possui a seguinte composição:
LUCIANO PORTILHO BORCHIO - DIRETOR ASSISTENTE
RONALDO LOPES CORREA - DIRETOR PRESIDENTE
NEIDE APARECIDA ANANIAS - DIRETORA ASSISTENTE
JOSÉ GERALDO BARBOSA - DIRETOR ASSISTENTE
JESUS MOREIRA DE REZENDE - DIRETOR VICE-PRESIDENTE
3Quedamo·nos à disposição de V. Senhoria para quaisquer outras
informações sobre o assunto, consideradas necessárias.

Diretor do Departamento de Outorga dos Serviços' e Comunicação Eletrônica

I '

.'

"

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
INFORMAÇÃO NºO lb/L- 8 -CEL- SSRlMC
Referência: Pedido de desistência.
Processo nº 53710000239/2002
CONCORRÊNCIA Nº: 102/2001-SSR 1 MC.
Serviço: FM
Localidade(s)/Serviço(s): Espera Feliz e Fervedouro- MG

r

)

1.
FUNDAÇÃO BOM JESUS, qualificada nos autos do processo sob
referência, vem perante a Comissão Especial de Licitação de Radiodifusão
apresentar pedido de desistência de sua proposta de preço para localidade e
Concorrência sob referência.
2.
A requerente alega como fundamento de seu pedido de desistência,
que em decorrência de investimentos em novos serviços, problemas de ordem
financeira surgiram e impedem a entidade de manter as propostas pelas
localidades de Fervedouro e Espera Feliz, no Estado de Minas Gerais, bem como
nas demais localidades a que concorre em outros Editais.

,

I

3.
A Comissão Especial de Licitação na condução do trabalho de
julgamento de requerimentos desta natureza, e como elemento preliminar para
analise do pedido de desistência, adotou como critério considerar a fase em que a
Concorrência se encontra para conhecer o pedido e aceitá-lo, sem que com isto
repercuta no quadro de classificação de proponentes. Objetivamente busca desta
foram suprir lacuna do Edital com a finalidade de atender aos princípios que
regem a maféria.
4.
Neste sentido a Comissão Especial de Licitação tem considerado
procedentes os pedidos de desistência encaminhados antes do inicio da fase de
abertura de preço, f?se final do certame e momento da disputa em que
categoricamente se definem posições e os valores reais de mercado da outorga a
ser aajudicada. A posição decorre da necessidade de a Comissão Especial de
Licitação não alterar o resultado final, seja em detrimento do Poder Público,
quando resulte em proposta desfavorável em decorrência do valor ofertado pela
segunda colocada, ou a favor da proponente quando vencedora em mais de um
certame e devendo ser julgada dentro dos critérios estabelecidos no art. 12 do
Decreto nº 236/67.
5.
Ainda, considera-se como elemento secundário Rara motivar a
analise do pedido, a comprovação de fato do que realmente causa o impedimento

)~./

''I)

-~?71
/

//

/

/

'5

alegado como fundamento do que se requer, que conforme a lei deve ser
cabalmente comprovado e aceito pela Comissão.
6.
O pedido sob apreciação foi encaminhado à Comissão Especial de
Licitação em 22 de agosto de 2008, e a sessão de abertura dos invólucros
contendo as propostas de preço para as localidades de Espera Feliz e Fervedouro
no Estado de Minas Gerais, foram realizadas em 24 de julho de 2008. Desta
forma, a requerente sabia de sua condição no certame à aproximadamente 28
dias, vez que revelado ao público o preço ofertado pelas Outorgas.
7.
Ainda, sabia ter se sagrado como vencedora para localidade de
Espera Feliz, em 05 de agosto de 2008 ( DOU ), ofertando a importância de R$
80.000,00 ( oitenta mil reais), e que o segundo colocado ofertou apenas R$
63.000,00 (sessenta e três mil reais ). Que sua desistência ocorre, desta forma,
em desfavor do Poder Público e em favor do segundo colocado, Rue ofertou
menos pela prestação do serviço, sem, contudo ter proposta técnica melhor.

8.

Por conseguinte, e em que pese o fato de alegar não ter como-j
adimplir com ofertado, a proponente não traz aos autos elementos que i!
comprovem a alegada condição de não poder arcar e sustentar a proposta feita ao
Poder Publico, restringindo o pedido em mera manifestação unilateral de vontade /1
em desistir de participar do certame na fase de procedimento de homologação e J
adjudicação da outorga.
.

t

9.
Por todo exposto, e à luz da legislação que serve à matéria, e pelas
orientações adotadas por esta Comissão, sugiro ao Senhor Presidente e aos
Senhores Membros desta Comissão Especial de Licitação, por cautela e isenção
no procedimento, bem como por isonomia, que não aceitem o requerimento de
desistência da proponente Fundação Bom Jesus para a localidade de Espera
Feliz no Estado de Minas Gerais, e com relação à localidade de Fervedouro
no mesmo Estado, considerem o pedido desprovido de objeto, vez que a
requerente não se saqrou vencedora no certame, onde fiqurando como
sequnda colocada.

R
De acordo.

SIL DE BEM
Assessor

+-.~~~~)i;)
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uarte G. de M~~.do

AlvJrríar Bertrand

Pr~.sr8ente da Comissã9/Especial d}1Licitação
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE REUNIÃO N° 05712008

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2008, às 15h:00 (quinze horas), na sala de reuniões
da Comissão Especial de Licitação, na sobreloja do Edifício Sede do Ministério das
Comunicações, Bloco "R," Esplanada dos Ministérios, nesta cidade de Brasília, Distrito
Federal, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, constituída por meio da Portaria MC n°
1.028, de 21/12/06, publicada no DOU de 22/1212006 e suas alterações, com a participação de seu
Presidente, Alvimar Bertrand D. G. de Macêdo e Vice-Presidente Eriko Mendes Domenici e dos
membros, Edmar de Freitas Machado, Marcus Feneira da Silva e Cláudio Silva Souza, com o
objetivo de apreciar os trabalhos referentes à análise do "pedido de desistência" interpostos
pelas licitantes, os quais compreenderam, entre outras atividades: (1). O SeTIhor Presidente
apresentou para exame e aprovação da Comissão as informações contendo a análise do
referido pedido de desistência. (2) Após a leitura dos documentos, a Comissão aprovou o
desenvolvimento e as conclusões contidas na "Informação" constante desta Ata, autorizando
o Presidente a assiná-las e adotar as providências necessárias ao prosseguimento das
licitações. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão,
lavrando a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos integrantes da
Comissão.
PROCESSOS E INFORMAÇÕES
N° (s)
53710.000239/02 e 016/08/L8/CEL-SSRIMC

CONCORRÊNCIA
N°
10212001-SSRlMC
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MACHADO

Titular

MARCUS FERREIRA DA SILVA
Titular

Publicada no DOU de

1001/2008.

N' 176, quinta-feira, 11 de setembro de 2008

Diário Oficial da União"

Seção 3

93

/SSN 1611-1069

DE NÃO PROCURA·

convocados nnteriolll1ente. que surgiu 01 (uma) vaga para o respectivo cargo, na cidade de EsperantinnlTO. Os candidatos que manifestarem interesse no preenchimento das vagas deverão apresentar
requerimento endereçado à Gerência de Recursos HumanoslDR/GT, localizada na Praça Dr. Pedro

DO

DE NÃO PROCURA·
DO

Ludovico Teixeirn, N. 11 - Subsolo - Centro - Goiânia/GO - CEP 74003-901, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis. A convocação será de acordo com o previsto no mencionado Edital, ou seja, em ordem rigorosa

PE

ARARIPINA

de classificação. O não pronunciamento indica a não aceitação da vaga oferecida, sem que isto implique
qualquer alteração da ordem de classificação de sua localidade base.

PE

CATENDE

PR

CASTRO

RN

MAXARANOUAPE 537R0000343m

RN

PARNMIIRIM

RR

PITANGA

DE DESCONHECI-

SC

RIO DO SUL

DE ~gg:; PROCURA-

5310JOOll~OJ/99ASSOCtAÇÃO

DOS MORADORES DE t\RARIPI· 525:Vil~

NA
53000U06..\91- PRIMEIRA IGREJA BATISTA RENOVADA EM
02
CATENDE
53000044971103 ASSOCLAÇAO DOS KORADORES DA COMUNI·
DADE DO r DO VEUIO

AURORA GONÇALVES DA SILVA ARAÚJO
Pr.::sidcnlc R;:gionnl da Comissão Organizadom

DE AUSENTE

OI/l17/O~

DE NÃO PROCURA·

525IIOM
01/07/08
-I0I31/0R
05/05/IlM

DO

DE N.t\O PROCURADO

DE AR

AVISÇ) DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGA0 ELETRÔNICO N' 800 0005/2008 - DRffO
OBJETO: Contmtação de serviços de suporte técnico em infonnática, inclusive instalação, configuração
e manutenção de programas de computação e banco de dados nas localidades do Estado do Tocantins,
pelo período de 12 meses, sendo o certame homologndo à empresa SOLUÇÕES INTEGRADAS IND.
COM. E SERVo LTDA, CNPJ: 05.688.877/0001-30, no valor global de R$ 239.778,00 (duzentos e trinta
e nove mil setecentos e setenta e oito reais).
THAis ATAiDES MIRANDA
Pregoeira.

5300005877306

aUAPE
IGREJA PENTECOSTAL DO CONSERTO

DE AR

S23010M
IJII071O,~

DO

53000009223/0$ ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COl-tuNITÁ- 5)01108
RIA DF. PEDRINHAS
03/07/03
531130002552/98 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO "'LATEUS
1981/07
06/06107
5300000929210g ASSOCLAÇÃO COMUNITÁRIA FALA DO POVO 5934/0g

SE

PEDRINHAS

SP

sÃO PAULO

SP

SÃO PAULO

SP

sÃO PAULO

TO

CARMOLÁNDIA

DE DESCONHEC!·
DO

DE MUDOU·SE
DE DESCONHECIDO

53000009252108 ASSOCLAÇÃO COMUNrTARLA SOCIAL E CUL- 57012108
TURAL VAlE VERDE
I8IOR/O~
53000010624108 ~~~";LAçÃO DE RÁmo CO:-.tuNITÁRIA VOZ ~~~~~~XR

DE MUDOU-SE
DE DESCONHECIDO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2008
A Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica, no uso das suas atribuições e tendo em
vista o disposto no a\1igo 187, incisos XXIX e XL, do Regimento Interno do Ministério das Comunicações, aprovado pela Portaria n" 313, de 23 de junho de 2003, publicada no Diário Oficial da
União de 24 subseqüente, resolve, pelo presente Edital, NOTIFICAR as entidades abaixo relacionadas,
por se encontrarem em local incerto, não sabido ou sem pOSSibilidade de entrega de correspondência,
confotme motivos constantes das devoluções de AR Postal, para apresentar os documentos solicitados
nos oficios relacionados, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste Edital. A
não manifestação dlls entidades listadas implicará o arquivamento do Processo correspondente. A documentação deverá ser remetida à Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, no endereço
Esplanada dos Ministérios - Ministério das Comunicações - Bloco "RI! - Anexo _ 30 Andar - Ala Oeste
~CEP: 70044-900 - Brasilill - D.F. O presente Edital encontra-se também disponível na página do
Ministélio das Comunicações nll Inte01et, no sitio: www.mc.gov.br.
ZILllA BEAI1UZ S. DE CAMPOS ABREU
~; DO mOCES- NOME DA ENTIDADE

LOCALIDADE

DA

FEIRA DE SAN- 53640001182198 ASSOCIAÇÃO MISSÃO EVANaEUCA EL SHA·
TAr-;A
AV
MAIRIPOTABA S31l00045090106 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA PE·
ERAI. FM
SÃO JOÃO DA 53000037947107 ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO E TV EM DEFESA E
BALIZA
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE sÃO JOÃO
A BALtzA
VIL~IENA
53~QI.l01)00391<J9 ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMtmITÁ·
LA· SANTA ISABEL
NOVA TRENTO 537010QI.lQ017/01 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CO/o.tuNITÁRIA
EOTRENTIN

tiO
RR
RO

se

~~ g~T~FICIO tlgn~~gA DE-

4957/08
23106/08
5661/08
MI07I200S
5993/0(1
071OlV08

DE NÃO EXISTE N'
INDICADO
DE MUDOU-SE

5540/08
29/07/0R
5189108
15107108

DE ENDEREÇO INSUFICIENTE
DE t-.ruDOU-SE

DE DESCONHECI·
DO

COMUNICA])OS
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
A Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica, no uso das suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art. 187, inciso XL do Regimento Interno do Ministério das Comunicações e ainda
o subi tem 9.3, alínea "c", da Norma Complementar n" 1/2004, aprovada pela Portaria n" 103, de 23 de
jrlUciro de 2004, publicada 110 Diállo Oficial da União de 26 subseqüente, resolve, pelo presente Edital
comunicar ôs entidades abaixo relacionadas, por se encontrarem em local incel1o, não sabido ou sem
possibilidade de entrega de correspondência, confomle motivos constantes das devoluções de AR Postal,
do arquivamento de seus processos, de acordo com o subitem 9.7 da supracitada Nonna Complementar,
podendo as interessadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste Edital,
apresentar solicitação visando a revisão da decisão de arquivamento. A documentação devem ser
remetida d Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, no endereço Esplanada dos MinistériosMinistélio das Comunicações - Bloco "RI! - Anexo - 3° Andar - Ala Oeste ·CEP: 70044-900 - Brasília
- D.F. O presente Edital encontra-se também disponível na página do Ministério das Comunicações 11a
lutemct, no sítio: www.mc.gov.br.

EXTRAVIA-

DO

8/0HIO~

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

UF

EXTRAVI,\·

DO

~~6~lirr1Ó Dgot:HJ1t~tr~6A D1~~'A~N: ~~~?;~~~

INDEFERIMENTO DE REVISÃO DE DECISÃO' DO ARQUIVAMENTO
A Secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica1 no uso das suas atribuições e tendo em
vista o disposto no subitem 9.3, aUnea nc M, da Notma Complementar n" 1/2004, aprovada pela Portaria
n" 103, de 23 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 26 subseqüente, resolve, pelo
presente Edital COMUNICAR as entidades abaixo relacionadas, por se encontrarem em local inccrto,
não sabido ou sem possibilidade de entrega de correspondência, conforme motivos constantes das
devoluções de AR Postal, da manutenção do arquivamento de seus processos, mediante indeferimento da
revisão de decisão do arquivamento, podendo as interessadas, 110 prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da publicação deste Edital, apresentar reCUrso endereçado à Consultoria JU\idica. A documentação
deverá ser remetida à Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrõnica, no endercço Esplanada dos
Ministérios - Millistério das Comunicações - Bloco "R" - Anexo - 3" Andar - Ala Oeste -CEP: 70044900 - Brasllia - D.F. O presente Edital encontra-se também disponível na página do Ministério das
Comunicações na lntemct, no sitio: www.mc.gov.br.
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AP

BAtUQUE

5371000026..\f<J9

ICONSEUIO COMUNITÁRIO DO BAILtQUE

~1i~~~:1I

DE NÃO PROCURADO

BA

SERRINHA

53000001919/0~

IASSOCIAÇÃO CULTURAL SERRINHENSE

~~~/'~X

DE NÃO PROCURADO

DF

BRASILlA

53000002461/99

l~~g ~~~?r~~N~~lc~~IVO E CUL- ~;gl~~go

DE AR EXTRAVIADO

PB

CABEDELO

S3QOOO-l7íH4107

1~;?1YS.~OA~~R~D!ODIFUSÃO COMUN!- ~~Jo~:~lIH

DE AUSENTE

Em 10 de :-etcmbro de 200!.~.
ZILDA BEATRIZ S. DE CAMPOS ABREU

CONCORR.ÊNC~\~~~02/200I--SSlUOIC
A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC n." 1.028, dc 21 de dezembro
de 2006, publicada no DOU de 22 de dezembro de 2006 e suas alterações, toma público, por meio desle
Aviso e seu anexo único, deliberação sobre o(s) Pedido(s) de Dcsistência da(s) proponentc(s) c, çm
conformidade com o art. 43, § 6°, da Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, concluiu pela NAO
ACEITAÇÃD does) pedido(s).

Bmsília - DF, 10 de

sct~lTIbr(l

de 2008.-

ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACEDO
Presidente dn Cmnis:-ão
ANEXO ÚNICO
Concnrrênci3 N"
\ I02l2001..sSJVMC

UF
Ma

L"c:llid~de

Pro

Seryi:a
FM

ESPERA FELIZ

(ln~nlc

537Itl.OQQ23>1/!J1

DA ÃO BoM JESUS

RESULTApO DE JULGAMENTO
CONCORlU:NCIA N" 7/2002-SSR/MC

A Comissão Especial de Licitação, constitulda pela Portaria MC n° 1.028, de 21 dc dezembro
de 2006, publicada no DOU de 22/1212006, e suas alterações, em confonnidade com o Edital de
Licitação, toma público os resultados da pontuação das Propostas de Preços pela Outorga (PP) e do
Valor Ponderado (VP) atribui do a cada licitante da Concorrência abaixo citada.
Os autos dos processos estarão com vista franqueada na Comissão Especi[ll de Licitação, no
seguinte endereço: Esplanada dos MinisIélÍos, Bloco R, Sobreloja sala 104, Ed. Sede, Brasília/DF, local
este onde deverão ser protocoli~ados os eventuais recursos.
A contagem do prazo de cinco dias úteis, para a interposição de eventuais rccursos, dnr-se-á a
partir desta publicação, confonne o subitem 13.6 do Editlll, bem como nos telmos do artigo 109, inciso
1, alinca I1b" e §Y' e artigo 110, da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.
w

Brnsilia-DF, 9 de :lctcmbro de 2008. _
ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACEDD
Presid(!!l1(! da Comissào
ANEXO
ConcolTência n° 00712002-SSRJMC) Localidade de Slll1tana/BA.
Procesm N':
53640.00042911)2

Pr" IlnCnle

T1PUA A FM LTDA.

~

~rvi

FM

:a

pp

95516

"p
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES·
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO

A Comissão Especial de Licitação, por seu Presidente, certifica que
transcorreu in albis o prazo conferido às fls.

/3r

sem que

chegasse a sua Secretaria qualquer manifestação da(s) interessada(s).
é

1

}

Brasília (DF), 'Z-f5 /
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BERTRAND D.
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ADVOCACIAaGERAL DA UNIÃO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER/AGU/CONJUR-MC/KMM/N.º 1812 - 2.17/2009
CONCORRÊNCIA Nº 102/2001 - SSRlMC
PROPONENTES ,VENCEDORAS:
53710.000249/02
(SISTEMA
MILLENIUM
RADIODIFUSÃO LTDA.),
53710.000240/02
(SISTEMA
NOROESTE
COMUNICAÇÃO LTDA.) e
53710.000239/02 (FUNDAÇÃO BOM JESUS).
)

DEMAIS
PARTICIPANTES:
53710.000238/02, 53710.000247/02,
53710.000250/02, 53710.000243/02,
53710.000246/02, 53710.000244/02,
53710.000242/02.

53710.000245/02,
53710.000248/02,
53710.000237/02,
53710.000241/02,

EMENTA: Concorrência nQ 102/2001-SSR/MC. SISTEMA
MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO LTDA., declarada
vencedora para a localidade de Guapé/MG; SISTEMA
NOROESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA., declarada
vencedora para a localidade de' FeNedouro/MG e
FUNDÁÇÃO BOM JESUS., declarada vencedora para a
localidade de Espera Feliz/MG. Verificação da legalidade e
regularidade do certame. Pela homologação e adjudicação
do certame às licitantes declaradas vencedoras.

)

.~

DE

PROCESSO PRINCIPAL N.2: 53000.004771/01 .

)

.'.

DE

)

1.
Trata-se de procedimento licitatório com vistas a outorga de permissão para
exploração de serviço de radiodifusão sonora em Frequência Modulada (FM), pelo prazo
de 10 (dez) anos, para as localidades de Guapé, Fervedouro e Espera Feliz, todas no
Estado de Minas Gerais.

2.

o

certame em epígrafe se encontra na fase de homologação,

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
corresponde à manifestação de concordância da autoridade competente para assinar o
contrato com os atos até então praticados pela Comissão de Licitação. Essa concordância
se refere a dois aspectos, a saber: legalidade dos atos praticados pela Comissão e
conveniência de ser mantida a licitação.
3.
No que tange à conveniência da manutenção da licitação, por ser aspeCto
afeto ao juízo çla autoridade, ressalvamos que, caso se entenda pela inconveniência,
deverá a licitação ser revogada, desçle que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo
art. 49 da Lei n.º 8.666/93, in verbis:
"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

)

)

§ 1Q A anulação do procedimento licita tório por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59
.desta Lei.
§ :;!l A nulidade do procedimento licita tório induz à do contrato, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 3Q No caso de desfazimento do processo licita tório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
§ 4Q O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação."

\

I

4.
Deste modo, é importante observar que a revogação, nos termos da própria
lei, somente será possível se existir motivo superveniente suficiente a justificar tal conduta,
nos termos do que preleciona MARÇAL JUSTEN FILHO:
'~o determinar a instauração da licitação, a Administração realiza juízo de
conveniência acerca- do futuro contrato. Esse juízo é confirmado quando da
elaboração e aprovação do ato convoca tório. No momento final da licitação,
após apurada a classificação, exercita-se novo juízo de conveniência. Não se
trata, porém, do mesmo juízo. Exercita-se sobre suportes fáticos distintos.
Vale dizer, a Lei reconhece um condicionamento à revogação. A
Administração pode desfazer seus próprios atos, a qualquer tempo, tendo em
vista avaliação de sua inconveniência. Tendo concluído que o ato é
conveniente e determinado sua prática ou manutenção, a Administração se
vincula a essa decisão. Poderá revê-Ia desde que existam circunstâncias
novas, inexistentes ou desconhecidas à época anterior. Logo, não se admite
que a Administração julgue, posteriormente, que era inconveniente
precisamente a mesma situação que fora reputada conveniente em momento
pretérito." (FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitaçõ
e
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ADVOCACIABGERAL DA UNIÃO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.
CONSULTORIA JURÍDICA

5.
A licitante SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. foi declarada
vencedora para a localidade de Fervedouro, no Estado de Minas Gerais, após realização
de sorteio, conforme resultado publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de
15/08/2008, página 81, à fI. 88. Não houve interposição de recursos (certidão da CEL à fI.
95).

)

)

6.
Para a localidade de Guapé, no Estado de Minas Gerais, a licitante SISTEMA
MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO l..TDA. foi declarada vencedora, nos termos do resultado
publicado no DOU, Seção 3, de 05/08/208, página 76. à fI. 67 dos autos da proponente
vencedora. De igual modo, não houve interposição de recurso.
7.
A licitante FUNDAÇÃO BOM JESUS foi declarada vencedora para a
localidade de Espera Feliz, também no Estado de Minas Gerais. A proponente requereu
desistência do certame à fI. 121. O pedido foi indeferido pela Comissão Especial de
Licitação, conforme INFORMAÇÃO Nº 016/L-8 - CEL-SSR/MC, às fls. 132 e 133.
8.
O indeferimento da CEL baseou-se nos seguintes fatos: a) ausência de
comprovação de motivo justo para" não ter como adimplir com ofertado, ... , restringindo o
pedido em mera manifestação unilateral de vontade em desistir de participar do certame na
fase de procedimento de homologação e adjudicação da outorga", e b) a proponente sabia
que tinha sido vencedora para a localidade de Espera Feliz. E tal pedido prejudicaria o
Poder Público, na medida em que favoreceria o 2º colocado que ofertou preço inferior que
a .licitante desistente.

)

)

9.
Desse modo, verifica-se que a Comissão Especial de Licitação agiu
corretamente ao manter a proponente FUNDAÇÃO BOM JESUS como a vencedora no
certame, eis que ultrapassada a fase de habilitação a desistência somente é cabível
mediante motivo justo e aceito pela CEL, o que não se verificou no caso em apreço.
10.
No que se refere ao procedimento licitatório para as localidades de GLiapé,
Fervedouro e Espera Feliz, todas no Estado de Minas Gerais, a homologação demonstrase viável.
.
11.
Destaque-se, outrossim, que a presente análise cinge-se somente ao certame
da Concorrência nº 102/2001 - SSR/MC, não tendo nenhuma relação com os demais
certames em que participam as proponentes ora declaradas vencedoras.
12.
Ante o exposto, opinamos para que seja homologado o certame e
adjudicada a outorga de serviço de radiodifusão sonora em Freqüência Modulada (FM),
às licitantes SISTEMA MILLENIUM DE RADIODIFUSÃO LTOA., declarada vencedora
para a localidade de Guapé/MG; SISTEMA NOROESTE DE COMUNICAÇÃO LTiDA.,
declarada vencedora para a localidade de Fervedouro/MG e FUNDAÇÃO BOM JE US.,
declarada vencedora para a localidade de Espera Feliz/MG.

Parecer- 1812 - kmm - 2.17/ 2009

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

13.
À consideração do Senhor Ministro. E, após, à Comissão Especial para
providências.
Brasília, 18 de setembro de 2009.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em

)

de

26

novembro

de 2009.

Acolho o PARECERlAGU/CONJUR-MC/.KMMIN° 1812 - 2.1712009, invocando seus
fundamentos como razão desta decisão e HOMOLOGO as adjudicações 'propostas, de
acordo com o Anexo Único, nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas no
respectivo Edital.
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HELIO COSTA
Ministro das Comunicações

ANEXO ÚNICO

DF

LOCALIDADES

102/2001

MG

GUAPÉ

FM

SISTEMA MILLENIUM DE 53710.000249/02
RADIODIFUSÃO LTDA.

102/2001

MG

FERVEDOURO

FM

SISTEMA NOROESTE DE
COMUNICAÇÃO LTDA.

53710.000240/02

102/2001

MG

ESPERA FELIZ

FM

FUNDAÇÃO BOM JESUS

53710.000239/02

CONC. N°
SSRlMC

SERVIÇO

PROPONENTES
VENCEDORAS
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preendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36
(trinta e seis) meses, n cantor da data de expedição da respectiva

licença para funcionamento de estação digital;
d) no mínimo, quatro horas semanais, na programação veiculada no horário com~reendido entre 8 (oito) e ]4 (quatorze) horas,
e quatro horas semanais na programação veiculada no horário compreendido elltre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) meses, a contar da data de expedição da respectiva
licença para funcionamento de estação digital;
e) no mínimo, cinco horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6 (seis) e 14 (quatorze) horas,
e cinco horas semanalS na programação veiculada no horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 60
(sessenta) meses, a contar da data de expedição da respectiva licença
para funcionamento de estação digital;
f) no mínimo, seis horas semanais, na programação veiculada

~~r~~I:e~a~~~p~=e~~~~~a~~06v~i~i~?a~al~0(huoa~~e)c~~;~e~Ji~~

entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 72 (setenta e
dois) meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para
funcionamento de estação digital;

m~ho~Óri~1~~~;~~e~~did~0~~1~r:6(~~[si)~ :t(!u~~rh~~~;de~~·~

culada
do prazo de 84 (oitenta e quatro) meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação digitai;

Seção

1

ng)h~rári~i~~~~~e~~d1d~~~t~es6(Saei:~se g(d~~~rh~r:~:de~~r~

culada
do prazo de 96 (noventa e seis) meses, a contar da data de expedição
da respectiva Iicell,a para funcionamento de estação digital;
i) no mimmo, dezesseis horas semanais, na programação
veiculada no horário compreendido entre 6 (seis) e 2 tduas) horas,
dentro do ~razo de 108 lcento e oito) meses, a contar da data de
expedição da respectiva hcença para funcionamento de estação digitai;

N' 227, sexla-feira, 27 de novembro de 2009
ATO N' 6,907, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
Expede autodzaçiio à LEONICE MONARE1TO LASTA,
CPF 11~ 019.344.419~45 pam exploração do serviço Limitado Privado
submodalidnde Serviço de Rede Privado e outorga autolização de uso
de radiofreqUência associada a autorização do serviço.
JARBAS JOSE VALENTE
Sllpcrinicnuentc

n~)h6citful~~~~r;;~~idgo:~;res6(:ci~~s~ 2(!u~~lh:i:%,ãde~~~

culada
do prazo de 120 (cento e vinte) meses, 11 contar da data de expedição
da respectiva licença para funcionamento de estação digital; e
k) no mlnimo, vinte e quatro horas semanais, na programação veICulada no horário compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas)

~~rds~t~ed:~x~eai~ãz~ 3: ::s~i~ti~~ lic:~~a :a~~i&~f6~;:n~~t~I1~~

estação digital.
7.3. No caso de afiliada ou retransmissora: na data de inicio
da transmissão ou retransmissão com tecnologia di~ital observada, à
êpoca.. quanto à veiculação dos recursos de acessibilidade de que trota
o subltem 5.1, a mesma proporção de horas e o mesmo horârio
estabelecido para a geradora cedente da programação." (NR)
Art. r Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ATO

N~

6.908! DE 26 DE NOYE1HDRO DE 2009

Expede autorização à SAFETY VIG1LANC1A PATRIMO~
NIAL LTDA, CNPJ n~ 10.462.40510001-03 para exploração do scr~
viço Limitado Privado sub modalidade Serviço de Rede Privado e
outorga autorização de uso de radiofreqUência associada a autorização
do serviço.

JARBAS JOSÉ VA1.ENTE
S\lp~rint~nd,~nt~

ATO

N~

6.909, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

Expede autorização à TECNOSEG SEGURANCA PATRI*
MONIAL LTDA, CNPJ n" JO.702.684/0001-27 pum exploração do
selviço Limitado Privado subinodalidade Serviço de Rede Privado e
outorga autorização de uso de radiofreqüência associada a uutorização
do serviço.

HÉLIO COSTA

llESPAC!lO f)O MINISTRO
Em 26 de lIovemhro de 2009
Acolho o PARECERJAGU/CONJUR-MC/KMMlN" 1812 - ,2.17/2009 f invocando seus fundamentos como razão desta decisão e
HOMOLOGO as adjudicações propostas, de acordo com o Anexo Unico, nos teml0S da legislação vigente e das nonnas estabelecidas no
respectivo Edital.
HÉLIO COSTA
ANEXO ÚNICO
CONC. N'
SSRlMC

UF

LOCALIDADES

10212001

Ma

GUAPE

FM

SISTEMA MIllENIUM DE RADIODIFUSÃO LTDA.

5J710000249m2

Iomoo I

MO

FERVEDOURO

FM

SISTEMA NOROESTE DE COMtmlCACÀO LTDA

53710.000240/02

Ma

ESPERA FELIZ

FM

FUNDArÃO BOM JESUS

53710.000239,Tl2

10112001

N' PROCESSO

PROPONENTES I'ENCEDORAS

SERJ'IÇO

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR

OCAS, de 29 de outubro de 2009, e de confomlidade com o lnfornle n"
10712009 - PBOAC/PBOAJSPB, de 27 de fevereiro de 2009.
RONALDO MO'IA SARDENBERG
Presid~nte do Conselho

ATO N2 6.625, DE 1.9 DE NOVEMBRO DE 2009
Procedimento Administrativo o" 53500.00572412009. Expede
Autorização à EQUANT BRASIL LTDA, CNP JlMF n°
66.624.776/0001-90, paro prestar o Serviço Telefônico Fixo Comu*
tado destinado ao uso do público em ~erol - STFC, nas modalidades
de serviço Local, Longa Distância NaclOnal- LDN e Longa Distância
lntelllacional ~ LDl, nas Áreas de Prestação equivalente às Regiões I,
li e 11l do Plano Geral de Outorgas - POO.
RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

IlESPACHOS DO PHESIDENTE

No Diário Oficial da União do dia 9 de novembro de 2009,
Seção 1, pág. 112, retifica-se confomle segue:
1 - Onde se lê: "ATO W' 7.4] 1, DE 19 DE OUTUBRO DE
2009";
11 - Leia-se: flATO N° 2.432, DE 11 DE MAlO DE 2009".

SUPERINTENDÊNCIA DE IW;?IOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇAO
ATO N' 6.883, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009

~~~16! -:h~~~?An·~~g?gN~66r~~tE~0~~~~~Ã~~fi~~

Autorizar a(o) Embaixada da República Popular da China a
realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicaçiio,
na(s) cidade(s) de Brasília/DF, Foz do IgunçulPR e Manaus/AM, no
penodo de 2511 112009 a 30/1112009.

N~ 8.132 - Processo n.~ 53500.030903/2008 - O CONSELHO D1RETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, exami*
nando a solicitação de Anuências Prévias para a celebração dos Contratos de Prestação de Serviços entre.!l concessionária do STFC, COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL CENTRAL CTBC TELECOM, CNPJ n.' 71.208.516/0001-74, e ENGESET ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A,
CNPJ/MF n." 08.162.032/0001~03, Contratos CONT/CSRJ002l2008 e
CONT/CGT/007/2º08, LOPTlTEL SERVIÇOS EM REDES DE TELECOMUNICAÇOES, CNPJ/MF }I.' 04.984.935/0001-00, Contrato
CONT/CSR{002l2008A, e ESTAÇAO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA, CNPJ/MF n.' 05.762.222/0001-65, Contrato
CONTICSRJ00312008, nos nutos do processo em epigrafe, decidiu, em
sua Reunião n 543, realizada em 04 de novembro de 2009: a) anuir com
a celebração dos referidos Contratos, nos seus exatos termos, e b) detemlinar que a Superintendência de Selviços Públicos adote as providências pertinentes no sentido de solicitar a realização de fiscalização,
de forma planejada, com o objetivo de acompanhar a execução dos mes~
mos, pelas razões e fundamentos constantes da Análise nD 60512009D

Superintcnrknte
ATO N' 6.910, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
Expede autorizaçüo à AGENOR PANlSSON LOO1, CPF n"
083.973.689-49 pam exploração do serviço Limitado Privado submodalidade Serviço de Rede Privado e outorga autorizução de uso de
radiofreqaência associada a autOlização do serviço.

JARBAS JOS!; VAl.ENTE
Superintendente
;\TO

N~

(1.911, DE 26 DI!: NOVEI\lBHO DE 2009

Expede autorização à MANOEL GOMES FERREIRA, CPF
n" 200.170.309*00 para exploração do selviço Limitudo Privado submodalidade Serviço de Rede Privado e outorga autorização de uso de
radiofreqüência associada fi autorização do serviço.

JARBAS JOSÉ VALENTE
.superintcndente

RETlFICAÇAo

EOI 23 de novembro de 2009

uso de suas unibuições legais, regulamentares e regimentais, examinando a solicitação de Anuência Prévia para a celebração do Aditivo ao
Contrato de Locação de Imóvel CONT/CNAJ007/2003 entre J:t eOllces*
sionária do STFC, COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇOES DO
BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM, CNPJ n.' 71.208.516/000174 e CAIXA ESCOLAR JOSÉ DE ALENCAR, CNPJIMF n.'
22.233.93610001-03, nos autos do processo em epigrafe, decidiu, em sua
Reunião nn 543, realizada em 04 de novembro de 2009, alluir a referida
contratação, pelas razões e fundamentos constantes da Análise nO
61612009-GCAB, de 29 de outubro de 2009, e de conformidade com o
Infomle n° 24212008 - PBOAC/PBOAJSPB, de 12 de junho de 2008.

JARBAS JOSÉ VALENTE

EDILSON RJBEIRO DOS SANTOS
Superilltl'ndente

ATO N' 6.912, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
Expede autolizaçüo à UNIMED REGIONAL MARlNGA COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO,
CNPJ
n"
76.767.219/0001-82 para exploração do serviço Limitado Privado
submodalidade Serviço de Rede Privado e outorga autorização de uso
de radiofreqüência nssociada a autorização do serviço.
JARBAS JOSÉ \~<\LENTE
Sllp(!rlntendcntC'
ATO N~ 6.913, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
Expede autorização ti ACOPLATlON ANDAIMES LTDA,
CNP) n" 02.576.794/0001*61 pam exploração do serviço Limitado
Privado submodalidade Selviço de Rede Privado e outorga UUlorização de uso de radiofreqüência associada a nutorização do serviço.

SUPERINTENDÊNqA DE SERVIÇOS
DE COMUNICAÇAO DE MASSA

JAR.BAS JOSÉ VALENTE
Superintendente

ATO N' 6,929, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

ATO N' 6.914, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009

Processo n~ 53000.019287/05.RAOlO DIVINOPOLlS LTOA
- OM - Divil16polisJMO. Autoriza o Uso de Radiofreqüência - SARe
- Ligação para Transmissão de Programas

Expede autorização à LlVAN RADIOD1FUSAO LTDA,
CNPJ n" 04.493.325/0001*04 para exploração do serviço Limitndo
Privado submodalidade Serviço de Rede Privado e outorga autorização de uso de radiofreqüênciu ussociuda a autorização do serviço.

ARA APJ(AR MINASSIAN

Supedn!endente

JARBAS JOS!; VAl.ENTE
Supcrintend\:l1l\:

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
ATO N' 6.906, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
Transfere a autorização do Serviço Limitado Privado, sub moclaridade Serviço de Rede Privado, expedida à ANTONIO ISlDORO
ZANELLA LODI, por meio do Ato n Q 999, de 27/08/2008, para UNNILODI AGRONEGOCIOS
CEREAIS
LTDA., CNPJ n'
09.347.948/0001-92, bem como a outorga de autorização de uso de radiofreqUência(s), associada(s) à autorização para execução do selviço.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://w\.{w.in.gov.br/autenticidade.html.
pelo código 00012009112700154

JARBAS JOSÉ VALENTE
Sup~rjntendcntc

ATO

N~ (j.~]5,

UE 26 DE NOVEMBRO DE 2tltl9

Expede lIutolização à SERGIPE JET SERVICE COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nn 32.740.490/0001~59 pura exploração do
serviço Limitado Privado sub modalidade Serviço de Rede Privado e
outorga autorização de uso de rndiofreqüência associada a autorização
do serviço.
JARBAS JOSÉ VALENTE
Supcrimcndcnlc

Documento assinado digitalmente confonne MP n! 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO

A Comissão Especial de Licitação, por seu Presidente, em face da publicação
de fls. I/

lij;, certifica que até a presente data não chegou à sua Secretaria qualquer

manifestação da concorrente interessada.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIANº 896

,DE 5

DE OUTUBRO

DE 2010.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, em conformidade com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53710.000239/2002, ConcoTI'ência nº 102/2001-SSRlMC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à FUNDAÇÃO BOM JESUS para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, no município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decoTI'ente desta permissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias, a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lSSN 1677-7042
PORTARIA N' 774, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENÀTRAN, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 19, inciso I, da Lei N!. 9.503, de 23 de setembro
de 1997. que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e;

Considerando o disposto na Resolução N'! 245, de 27 de
julho de 2007. do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que
dispõe sobre a instalação de equipamento obrigatório, denominado
antífurto, nos veiculos novos produzidos e saldos de fábrica, nacionais e importados;
Considemndo a Portaria na 129, de 18 de dezembro de 2008,
do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN que deftniu as

características do processo de certificação c homologação para o
sistema antífurto obrigatório, a ser instalado em veículos novos que

sejam licenciados no Brasil, e para os provedores de serviço de
monitoramento e localização, com as alterações promovidas pela Portaria N' 253, de 22 de julho de 2009;
Considerando a Portaria na 133, de 27 de maio de 2009, do
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN que estabeleceu as
regras e os procedimentos para designação de Organismos de Cer-

Diário Ofidal da União - Seção
Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N' 887, DE 30 DE SETEMBRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, observando o disposto no art. 21, inciso Xll,
alínea nan da Constituição Federal, e no art. r do Decreto n° 5.820,
de 29 de junho de 2006. e tendo em vista o que consta do Processo
n" 53000(?;~~:~O~'fE1~~Ão INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA, executante do Serviço de Retransmissão
de Televisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens,
em caráter primário, no município de Assis, Estado de São Paulo, o
canal 16 (dezesseis), ocupando a faixa de freqüências de 482 - 488
MHz., para transmissão digital do Serviço de Retransmissão de Televisão, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), na mesma localidade.

tificação;
Considernndo a Portaria N! 224, de 13 de julho de 2009. do
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN que, nos tennos
do art. 6° da Portaria DENATRAN n0133/09, designa a Associação

NCC Certificações do Brasil para atuar como Organismo de Certificação;
Considerando o que consta do Processo N!
80000.02176912010-81, resolve:
Art. 1Q Homologar a empresa Controle Monitoramento de
Veículos Ltda para atuar como Provedor de Serviços de Monitoramento e Localização com in.fraestrutura própria, nos tennos da
Portaria N' 129/08, com as alterações dadas pela Portaria N' 253/09
do DENATRAN.
Art. 2° A empresa poderá perder a homologação de que trnta
esta Portaria nos seguintes casos:
I - executar qualquer selViço no âmbito da Resolução CONTRAN N! 245/07 sem a prévia e expressa autorização do proprietário
do veículo ou, ainda, se por qualquer ato, mesmo que por omissão ou
negligência, lesar o proprietário do veículo ou expor a terceiros infonnações obtidas em rumo do serviço prestado.
n deixar de ter certificado de avaliação de conforntidade
válido, emitido por organismo de certificação designado pelo DENATRAN, nos tennos da Portaria N!!. 133/09.
I1I - deixar de cumprir as normas e regulamentos que disciplinam a atividade pam a qual a empresa esta sendo homologada
Art. 3° Psta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALFREDO PERES DA SILVA

JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
PORTARIA N' 889, DE 4 DE OUTUBRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no art. 94,
item 3, alínea nb", do Regulamento dos SelViços de Radiodifusão, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nO
53000.00289012009, resolve:
Art. 10 Autorizar a transferência direta da permissão outorgada a BRASIL AMAZÕNIA COMUNICAÇÃO EMPREENDIMENroS LTDA., pela Portaria n° 261, de 4 de dezembro de 1998,
publicada no Diário Oficial da União do dia 8 subseqüente, referendada pelo Decreto Legislativo n° 236. de 2000, publicado no
Diário Oficial da União do dia 28 de novembro de 2000, para explorar, sem direito de exclusividade, o serviço radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no município de Redcnção, Estado do Pará, a
WWW COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, eujo quadro societário e diretivo ficará alterado confOIme consta nesta Portaria ..
Art. 2° A exploração do selViço de radiodifusão, cuja outorga
é transferida por esta Portaria, reger-se-á de acordo com o Código
brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Determinar que, após aprovação dos atos por este
Ministério, se proceda à devida comunicação ao Congresso Nacional
nos termos do art. 222,§ 5°, da Constituição FederaL
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N' 775, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe fomm
conferidas pelo art. 19, inciso I, da Lei N! 9.503. de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Tnmsito Brasileiro. e;
Considerando o disposto na Resolução N! 245, de 27 de
julho de 2007, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. que
dispõe sobre a instalação de equipamento obrigatório, denouúnado
antifurto, nos veículos novos produzidos e saldos de fábrica, nacionais e importados;
Considerando a Portaria nO 129, de 18 de dezembro de 2008,
do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN que definiu as
características do processo de certificação e homologação para O
sistema antifurto obrigatório, a ser instalado em veículos novos que
sejam licenciados no Brasil, e pam os provedores de serviço de
monitoramento e localização. com as altemções promovidas pela Portaria N' 253, de 22 de julho de 2009;
Considerando a Portaria nO 133, de 27 de maio de 2009, do
Departamento Nacional de Trânsito - DENAlRAN que estabeleceu as
regras e os procedimentos para designação de Organismos de Cer-

tificação;
Considerando a Portaria N! 224, de 13 de julho de 2009, do
Departamento Nadonal de Trânsito - DENATRAN que, nos termos
do art. 6° da Portaria DENATRAN nOI33/09, designa a Associação
NCC Certificações do Brasil para atuar como Organismo de Certificação;
Considerando
o
que
consta
do
Processo
N!'!
80000.029350/2010-17, resolve:
Art. 1° Homologar a empresa Zatix Tecnologia S/A para
atuar como Provedor de Serviços de Monitoramento e Localização
com infraestrutura própria, nos termos da Portaria N! 129/08, com ll'>
altemções dadas pela Portaria N' 253/09 do DENATRAN.
Art. 2° A empresa poderá perder a homologação de que trata
esta Portaria nos seguintes casos:
I - executar qualquer serviço no âmbito da Resolução CONTRAN N! 245/07 sem a prévia e expressa autorização do proprietário
do veículo ou, ainda, se por qualquer ato. mesmo que por omissão ou
negJigência, lesar o proprietário do veículo ou expor a terceiros infmmações obtidas em rnzão do serviço prestado.
11 - deixar de ter certificado de avaliação de confonnidade
válido, emitido por organismo de certificação designado pelo DENATRAN, nos tennos da Portaria NO! 133/09.
m - deixar de cumprir as normas e regulamentos que disciplinam a atividade para a qual a empresa esta sendo homologada
Art. 3'" Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
ALF~DO

PERES DA SILVA

JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
PORTARIA N' 892, DE 4 DE OUTUBRO DE 2010.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição,resolve:
Art. lo Publicar Consulta Pública para a execução do Serviço de Retransmissão de Televisão - RTV na localidade de Sobral
(Arncatiaçú), Estado do Ceará, canal 13+ (treze decalado para
mais).
Art. 20 Os interessados em participar da seleção para execução do referido serviço deverão. no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação desta Portaria, atender as exigências abaixo
descritas:
I - manifestar o interesse. mediante requerimento dirigido
ao;
Ministério das Comunicações
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Esplanada dos Ministérios
70.044-900 - Brasília - DF
11 - apresentar a documentação conforme estabelecido no
item 5, subitem 5.1 ao 5.5 da Norma 0.0 0112001, aprovada pela
Portaria Me n.. 0 776, de 14 de dezembro de 2001.
Art. 30 Findo o prazo de que trata o Art. 20, os pedidos de
outorgas relativos à 10ca1idade mencionada serão apreciados para
possível autorização de utilização do canal para a prestação do serviço.
Art. 40 Determinar que os processos das entidades não contempladas, após a definição da autorização do canal de que trata esta
Portaria, serão indeferidos e arquivados.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
PORTARIA N' 893, DE 4 DE OUTUBRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição, TCsolve:
Art. 10 Publicar Consulta Pública para a execução do Serviço de Retransmissão de Televisão - RTV na localidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, canal 53- (cinquenta e três decalado para
menos).
Art. 20 Os interessados em participar da seleção para execução do referido serviço deverão. no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação desta Portaria, atender as exigências abaixo
descritas:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.guv.bim.Ilenticidade.,
pelo código 00012010100800100

N' 194, sexta-feira, 8 de outubro de 2010
I - manifestar o interesse, mediante requerimento dirigido
ao:
Ministério das Comunicações
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Esplanada dos Ministérios
70.044-900 - Brasilia - DF
II - apresentar a documentação conforme estabelecido no
item 5, subitem 5.1 ao 5.5 da Norma 0.° 0112001, aprovada pela
Portaria MC n.O 776, de 14 de dezembro de 2001.
Art. 30 Findo o prazo de que trata o Art. 20, os pedidos de
outorgas relativos à localidade mencionada semo apreciados para
possível autorização de utilização do cana1 para a prestação do serviço.
Art. 40 Determinar que os processos das entidadcs não contempladas. após a definição da autorização do canal de que trata esta
Portaria, serão indeferidos e arquivados.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AR1UR FlLARUI LEITE
PORTARIA N' 894, DE 4 DE OUTUBRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição,resolve:
Art. lo Publicar Con~ulta Pública para a execução do Serviço de Retransmissão de Televisão - RTV na localidade de Guarnpuava, Estado do Paraná, canal 58 (cioquenta e oito).
Art. 20 Os interessados em participar da seleção para execução do referido serviço deverão, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação desta Portaria, atender as exigências abaixo
descritas:
I - manifestar o interesse. mediante requerimento dirigido
ao;
1-finistério das Comunicações
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Esplanada dos Ministérios
70.044-900 - Brasília - DF
11 - apresentar a documentação conforme estabelecido no
item 5, subitem 5.1 ao 5.5 da Norma 0.° 0112001, aprovada pela
Portaria Me n.o 776, de 14 de dezembro de 2001.
Art. 30 Findo o prazo de que trata o Art. 20, os pedidos de
outorgas relativos à localidade mencionada serão apreciados para
possível autorização de utilização do canal para a prestação do serviço.
Art. 40 Detenninar que os processos das entidades não contempladas, após a definição da autorização do canal de que trata esta
Portaria, serão indeferidos e arquivados.
Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ARTUR FILARUI LEITE
PORTARIA N' 896, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições. em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.o 53710.000239/2002, Concorrência n°
102l2001-SSR/MC, resolve:
Outorgar pennissão à Fundação Bom Jesus. para explorar,
pelo prazo dc dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no município de Espera
Feliz, Estado de Minas Gerais. A permissão ora outorgada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tronos do artigo 223, § 3°, da Constituição.
JOSÉ ARTUR FILARUI LEITE
PORTARIA N' 897, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795. de 31 de outubro de 1963, com a Tedação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de 1995. e tendo em vista
o que consta do Processo n.O 53710.000249/2002, Concorrência n°
IOV2001-SSR/MC, resolve:
Outorgar permissão ao Sistema Millenium de Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
no município de Guapé, Estado de Minas Gerais. A pennissão om
outorgada somente produziJá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3°, da Constituição.
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
ATO N' 4.213, DE 30 DE JUNHO DE 2010
Processo n.o 535200025412009 - Aplica às entidades abaixo
relacionadas a sanção de caducidade das autorizações para exploração
do Serviço Móve1 Aeronáutico (Estações de Aeronave), de interesse
restrito, por descumprimento do disposto no § 2D do art. 8° da Lei n.O

Documento assinado dígitalmente eonfonne MP n~ 2.200-2 de 24/0812001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERViÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERViÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. R, ANEXO B, SALA 300
CEP:: 70044-900 - BRASíLIA-DF
TEL:: 3311-6000 - FAX: 3311-6617

Processo n.o 53710.000239/02

Tendo em vista a publicação da Portaria n.O 896, de 05 de outubro de
2010, no Diário Oficial da União no dia 08 subseqüente, e consoante o disposto no § 3° do art. 223
da Constituição, encaminhe-se o presente processo, em cópia autenticada, acompanhado do ato de
outorga e exposição de motivos, ao Gabinete do Ministro, para enviar à Presidência da República.

Brasília,

de outubro de 2010.

CARLOS ALBERTO FREI
SENDE
Diretor do Departamento de Outorga deSet=viços de Comunicação Eletrônica

ATOS/CGLO

I

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
TeI.: (61) 311-6242 - 321-7484 - Fax: (61) 311-6583

Oficio nº

66

/20 1O/GM-MC
Brasília, 14 de

outubro de 2010.

Ao Senhor
Luis ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 Brasília-DF

Assunto: Encaminhaanexo(s)

Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Subchefia e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de
janeiro de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexb,os
seguintes processos;
MC004862010 EM .r
- 53000.055695/2007
MC 005442010 EM ;
- 53740.000953/1998 í 53000.024.81912008
MC.00745 2010 EM,.....- 53000.04627412007
MC 00746 201OE~
- 53740.0001L6/2002
MC 00747 2010 EM ,
.
- 53710.00047411998 1 53000.027495/2(08)
MC 00748 2010 EM /
- 53000.055489/2009
Me 00749201OEM/
.. 53000.014655/2010
Me 00750 2Q1O EM/
- 53000.015303/2010

Me 007512010 EMj
- 53640.000054120of
Me 00752 2010 EM/
- 53000.052134/2006
MC 00753 2010 EM;"
- 53000.009034/2003
MC 007542010 EM /
- 53000.008638/200d
MC 007552010 EM,.c
- 53710.000239/2002
MC 007562010 EM '"
- 5371 0.000249/2002
Atenciosamente,

J. ~
/I l.il
...L/. ú'- lirJ.·
/./
..
/í.t/
l/f! v /
t..p'E"Wo LEITE RIBEIRO NETO
i

_.

Caordenador-Geral Substituto
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
COORDENAÇÃO GERAL DE REGIME LEGAL DE OUTORGAS

DESPACHO N°S~Sc ~j2011 - COCAN/CGLOIDEOC/SCE
Ref. Processo nO:
Concorrência nO:
Serviço
Interessada
Assunto
Em anexo

53710.00023912002
1021200 1-SSRlMC
Freqüência Modulada
Fundação Bom Jesus
Submete o processo à apreciação da Comissão Especial de Licitação
Minuta de Exposição de Motivos

Verificamos, nesta data, que a cópia n. o 1 do processo em referência, do
Município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, foi devolvida da Casa Civil da Presidência da
República, para que seja feita nova instrução dos autos, se necessária.
Tendo em vista que os autos tratam de processo licitatório, opino no sentido do
seu encaminhamento à Comissão Especial de Licitação, para que esta informe se há fato novo que
possa impedir o seu prosseguimento e, em não havendo tal impedimento, seja a cópia do processo
remetida à Consultoria Jurídica, para as providências cabíveis.
de fevereiro de 2011.

Brasília,

ANAP~q~
COOrdenador~tor~

,ü()~_t
1Krvtlcc'1' Ii/O
ALICIONETE DA S. LUZ
Agente Administrativo

Conferido.

CIO CAMPOS

De acordo. À apreciação do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de
Comunicação Eletrônica.
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'" ELO
Coordenadora-Ge~fll de Regime Legal de Outorgas
Substituta
De acordo. Encaminhe-se a cópia do processo à Comissão Especial de Licitação.
Em - -

::,t":~

DEUMEV
A JÚNIOU
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica.
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Resultado da Consulta
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FUNDACAO BOM JESUS

MG

Espera Feliz

FM

C

780 kHz

FUNDACAO BOM JESUS

MG

Manhumirim

OM
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Usuário: anatel\mariamonica - MARIA MONICA fURTADO RODRIGUES DE LIMA
Registro 1 até 2 de 2 registros
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Perfil das Empresas - FUNDACAO BOM JESUS
CNPJ: 22697254000143
Presidente:
Endereço: RUA NUNES DA ROSA - CENTRO
E-mail:
Capital Social: 0,00
Reserva de Capital:
Total: 0,00

Conselho
Diretoria
CNPJ

I

CPF

NOME

Cargo

027.645.929-65

HEITOR VICENTE DE CARVALHO

DIRETOR ASSISTENTE

068.857.136-00

JOSÉ GERALDO BARBOSA

DIRETOR ASSISTENTE

206.963.026-91

JULIO PESSOA FRANCO

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

715.321.296-53

ROSIANA DE CASTRO CHAVES

DIRETORA ASSISTENTE

729.947.206-63

JOAO LUCIO GOMES BENFICA

DIRETOR PRESIDENTE

Registro 1 até 5 de 5 registros
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lV11NISTÉRIO DAS COlVIUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COrvIUNlCAÇAO ELETRÔNICA

DESPACHO N°

A()

,DE

A0

DE

() t

t4

DE 2010.

o SECRETÁRIO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4° da Portaria MC N° 447 de
09 de agosto de 2007 e;
CONSIDERANDO a Informação n.o 009/2010-DIALC/DEAA/SCE/lVIC

RESOLVE:
I - Homologar o quadro diretivo da FUNDAÇÃO BOM JESUS, executante do
Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média com fins Exclusivamente Educativos, na
Cidade de Manhumirim, Estado de Minas Gerais, constante das Atas de Reunião Extraordinária,
datadas de 05 de janeiro de 2007 e 17 de março de 2008, respectivamente, levadas a registro no
Registro de Titulos e Documentos de Manhumirim, Estado de Minas Gerais, consistentes na
Eleição de novos Diretores, como abaixo segue:

NOME

JOÃO LÚCIO GOMES BENFICA 1rtQqr{:i-,'.1IQ.b ~6>;>
JÚLIO PESSOA FRANCO /lo0cy63 0,26 ~ 9 ;J
ROSIANA DE CASTRO CHAVES ~I ó· ~á t J.%'- 53
JOSÉ GERALDO BARBOSA olP,g. '!f''5'Tl (),6 ~OO
HEITOR VICENTE DE CARVALHO OJ;~- f,~"'i°I~Çf~ G5

CARGO
DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
DIRETOR ASSISTENTE
DIRETOR ASSISTENTE
DIRETOR ASSISTENTE

II - Advertir a entidade de que deverá observar as orientações transmitidas por
meio do Oficio Circular nO 001/07 - DEAA/SSCE!MC, de 24 de outubro de 2007, para a
nomeação de dirigentes, sob pena de instauração de processo de apuração de infração em caso
de seu descumprimento.

Secretário de Serviços de Co~
Substituto

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA

, 102/2001-SSRlMC

PROCESSO ESPECÍFICO

53710.000239/2002 (Cópia n° 01)

DESPACHO MC/CELIPRESIIN. °

A06/2011

01.
A cópia n° 01 dos autos do processo em referência, que trata da
Concorrência 102/2001-SSR/MC, na qual a FUNDAÇÃO BOM JESUS sagrou-se
vencedora para executar o Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada,
no Município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, retornou da Casa Civil da
Presidência da República para nova instrução do processo, caso haja necessidade.

02.
A pesquisa realizada no SRD - Sistema de Controle de Radiodifusão
da ANATEL, extratos às fls. 150, informam que a entidade em comento não extrapolou
os limites previstos no Decreto-Lei n° 236/67.

03.
Impende informar que houve alteração do quadro de participantes da
diretoria da entidade, consoante extrato do SIACCO - Sistema de Acompanhamento de
Controle Societário da ANATEL (fl. 151), justificada pela imposição do Estatuto da
Fundação em promover eleição de seu Conselho Diretor a cada 5 (cinco) anos, quadro
diretivo esse homologado por meio do Despacho N° 10, de 14 de abril de 2010,
conforme cópia acostada á fl. 152.
Pelo exposto, considerando que o fato novo não obsta o
prosseguimento do feito e que a Portaria n° 896, de 5 de outubro de 2010, outorgando a
Permissão à entidade, foi publicada no Diário Oficial da União em 08.10.2010,
encaminhamos cópia dos autos, juntamente com a minuta da nova Exposição de
Motivos, à Consultoria Jurídica para manifestação.

Brasília (DF),

mmllCEL

de abril de 2011.

/

!

01104/2011

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURíDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DA CONSULTORIA JURíDICA

COTA nº 080/2011/RZU CONJUR-MC/AGU
Processo nº 53710.000239/2002 (cópia 1)
Interessado:FUNDAÇÃO BOM JESUS.

Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica,

Após nova análise dos autos do processo em epígrafe solicitada por essa
Secretaria, ratifico os termos do PARECER Nº 1812 - 2.17/2009/KMM/CONJUR-MC/AGU
desta Consultoria Jurídica às fls.137 a 140, bem como informo a regularidade da
minuta de ato anexa aos autos, conforme a legislação aplicável.

Dessa forma, encaminho o processo a essa d. Secretaria para as
providências necessárias.

Brasília, 01 de abril de 2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 102/2001 - SSRlMC

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

PERMISSÃO DE FM

Brasília-DF, Dezembro de 2001
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

CONCORRÊNCIA N.O 102/2001 - SSRlMC
EDITAL
O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, neste ato representado por seu Titular, torna
púbNc,o que estará recebendo dos interessados em participar desta Licitação,
simultàneamente, a Documentação de Habilitação, as Propostas Técnicas e as Propostas de
Preço pela Outorga, doravante denominadas simplesmente Propostas, para a Exploração do
Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, nas localidades indicadas no
ANEXO I, na data de 18/02/02, às 09:00 horas, na Delegacia do Ministério das
Comunicações, no Estado de Minas Gerais,
situada à Rua Timbiras, 1778 - Bairro
Lourdes/Centro - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-061.
.
A licitação, na modalidade Concorrência, será julgada pelo critério de maior valor da
média ponderada da pontuação da Proposta Técnica e da Proposta de Preço pela Outorga .
,

. A presente licitação reger-se-á pela Lei n2 4.117, de 27/08/62, pelo Decreto-lei nQ 236,
de 20/05/63, pela Lei nQ 5.785,' de 23/06/72, pelo Decreto n2 52.026, de 20/05/63, pelo
Decreto nQ 52.795, de 31/10/63 e suas alterações, pela Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, assim como pelos Regulamentos Técnicos específicas do serviço.

1. OBJETO
1.1 O objeto desta Concorrência é a outorga de Permissão para a exploração do Serviço de
Rqdiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, em cada uma das localidades indicadas no
ANEXO I, pelo prazo dei O (dez) anos.

)

2. DISPOSiÇÕES INICIAIS
2.1 Quaisquer consultas sobre o conteúdo do Edital e de seus Anexos, deverão ser dirigidas
ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, mediante requerimento, a ser protocolizado
diretamente ou através de objeto registrado, via postal, na Delegacia do Ministério das
Comunicações no Estado de Minas Gerais, situado conforme a seguir indicado, até 20 (vinte)
dias antes da data fixada para recebimento da Documentação de Habilitação, da Proposta
Técnica e da Proposta de Preço pela Outorga, devendo conter, sob pena de não
conhecimento:
Externamente:
'Ao'
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Licitação de Radiodifusão - SSR/MC
Rua Timbiras, 1778 .
Bairro Lourdes/Centro
Belo Horizonte/MG
CEP 30140-061.
2

Internamente:
a) identificação e qualificação da requerente;
b) objeto do requerimento, com a indicação clara dos itens dos documentos questionados;
c) fundamentação do pedido;
'd)

,

dat~,

.

nome e

~ssiflatura.

2.2 A Comissão Especial de Licitação responderá às consultas até cinco dias antes da data
fixada para recebimento da Documentação de Habilitação, da Proposta Técnica e da
Proposta de Preço pela Outorga" fazendo publicar no Diário Oficial da União e em jornal de
grande circulação no Estado, o local e as condições pelas quais os interessados poderão
obter cópias dos esclarecimentos. As consultas e respostas formuladas estarão
disponibi!:zadas ao público em geral na, salas de vistas das Comissões e na página da
Internet do Ministério das Comunicações (http://www.mc.gov.br).
.
2.2.1 Independentemente da solicitação dos interessados, a Comissão poderá expedir
esclarecimentos sobre o instrumento convocatório, comunicando àqueles que o tiverem
adquirido e disponibilizando-os nas Secretarias das Comissões e na página da Internet do
Ministério das Cómunicações (http://www.mc.gov.br).
2.3 Antes do recebimento da Documentação de Habilitação e das Propostas, este Edital
poderá ser alterado por razões de interesse público ou por exigência legal. Em qualquer caso,
se a modificação a ser realizada afetar a formulação dos Documentos de Habilitação e das
Propostas, a autoridade signatária do Edital fará publicar no Diário Oficial da União, aviso de
alteração do Editar, fixando nova data para apresentação dos referidos Documentos de
Hqbilitação e Prop,?stas, com prazo não inferior àquele inicialmente estabelecido para esse

fim.

'

2.4 O Ministro das Comunicações se reserva o direito de revogar a licitação, por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal decisão. Deverá anulá-Ia diante, de ilegalidade, mediante parecer
. . - .~ ":": .;.,-', i''' .. ' .
es:.lito e Qsvidâil1ei!te ":undamer:tc;:iú. " ,
•

•

"

T

2.4.1 O recurso contra o ato de revogação ou anulação da licitação observará o disposto no
artigo 109, inciso I, alínea "c" e § 4° da Lei n.o 8.666/93.
2.4.2 Não caberá qualquer indenização às proponentes em caso de revogação ou anulação
do presente Édital.
2.5 Para ef~ito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento.
2.5.,1 Se na data marcada não houver expediente normal na referida Delegacia do Ministério
das Comunicações, considerar-se-á o evento transferido para o primeiro dia útil seguinte,
salvo manifestações' em contrário da autoridade c.ompetente previamente divulgada.

2.6 A proponente, executante ou não do serviço de radiodifusão, que participar de licitaç o
em várias localidades e sendo a vencedora, terá a quantidade de outorgas computadas
3

partir da assinatura, pelo Ministro das Comunicações, dos atos de outorga referentes às '
primeiras localidades, até atingir o limite de outorgas estabelecido no artigo 12 do Decreto-lei
n2 236/67 e, será desclassificada nas demais localidades.

3.

iMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1 Eventuais impugnações. ao Edital serão re.cebjdas .até o quinto dia útil que a
de-Documentação de Habilitação e .pr-opostas.- . ......

abeit~ra-dos.envelopes

3.2 O não oferecimento, no prazo legal, de impugnação ao Edital e a subseqüente entrega da
Documentação de Habilitação e das Propostas, pressupõe que a proponente tem dele pleno
conhecimento e que aceita incondicionalmente os seus termos, vedadas alegações
posteriores de desconhecimento ou discordância de suas cláusulas ou condições, bem como
das normas regulamentares pertinentes.
.'

',.:"

~

3.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a proponente que, mesmo
indicando falhas ou irregularidades que o viciaram, não o fizer no prazo estabelecido no
subitem 3.1, hipótese em que a correspondente comunicação não terá efeito de recurso.
3.4 Acolhida a impugnação, e havendo alteração das disposições do Edital, substancial ou
relevante para preparação da Documentação de Habilitação e das Propostas a Comissão
Especial· de Licitação divulgará aviso no Diário Oficial da União, e reabrirá o prazo
inicialmente estabelecido para a apresentação da Documentação de Habilitação e das
Propostas.

a

4. CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Em consonância com o art. 7° do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
peloDecreto n2 52.795, de 31 de outubro de 1963, poderão participar desta licitação:
4.1.1 As sociedades nacionais por ações nominativas ou por cotas de responsabilidade
limitada, desde que ambas, ações ou cotas, sejam subscritas exclusivamente por brasileiros
natos, bréisiíeiros· r:aturaliiááó·s há mais \:ie dez.::aii~o§~:"'ô'ú portugueses com iguaid':1de. ·de
direitos civis reconhecida;
4. f2 As Fundações.
4.2 É vedad q a participa·ção na licitação de pessoa jurídica que se enquadrar nas seguintes
situações:
4.2.1 Que ·tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou
Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, ou ainda, que esteja
com o direito de licitar e contratar com o Ministério das Comunicações suspenso;
4.2.2. Cuja falência haja sido declarada ou que esteja em regime de concordata;

42.3 Que execute o mesmo tipo de serviço na localidade objeto de execução do serviço, u
que venha a exceder os limites previstos no art. 12 do Decreto-lei n2 236, de 28/02/67.
4

""

f.l'------*-. .
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4.3 Cada proponente deverá apresentar uma única Documentação de Habilitação'...._or Edit .
As Propostas Técnica e as Propostas de Preço pela Outorga deverão ser apreS"e aaas
individual e separadamente por localidade de execução do serviço.
4.4 Não será admitida a inclusão de documento adicional ou, ainda, a substituição ou
alteração dos já entregues, qualquer que seja a justificativa apresentada pela proponente.

4.5 "~ara os efeitos ,da presente -licitação e· da contratação -"'respectiva- é vedada :a'
subpermissão.

5.

REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES

5.1 Para habilitar-se, a proponente estará obrigada a satisfazer as eXlgencias relativas à
Habilitação JurJdica, Qualificação Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal, devendo
apresentar, em 1 (uma) via, no Conjunto n2 i, os documentos, certidões, declarações e
atestados a seguir especificados.
5.2 A proponente deverá provar sua Habilitação Jurídica com a apresentação de:
5.2.1 Ato constitutivo e suas alterações, ou a sua consolidação, devidamente registrados ou
arquivados na repartição competente, constando dentre seus objetivos a execução de Serviço
de Radiodifusão, bem assim, no caso de sociedade por ações, cópia da ata da Assembléia
Geral que elegeu 'a diretoria e a relação de acionistas, em que conste a quantidade, o valor e
o tipo de ações de. ca.da sócio; no caso de Fundações, apresentar, também, cópia da ata da
Assembléia Geral que elegeu a diretoria;

5.2.2 Declaração, conforme ANEXO 11, firmada pelos dirigentes.
5.2.3 Prova da condição de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, dos
sócios e dirigente~ da proponente, feita mediante a apresentação, somente, de um dos
seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de casamento, certificado de
reserví::)"ta, Utulo de eleitor, ,.yarteira profissíó"nal;,-:'::cár'lehB:(j'Ef identidade, ou compwvante de
naturalização ou, para os portugueses, comprovante de reconhecimento de igualdade de
direitos civis;
5.2.4 Certidões dos Cartórios Distribuidores Cíveis e Criminais e do de Protestos de Títulos
dos locais d~ residência dos dirigentes, nos últimos 5 (cinco) anos, bem assim das localidades
onde exercem ou exerceram, no mesmo período, atividades econômicas; as certidões
deverão ser firmadas, emitidas ou revalidadas em data não superior a noventa dias anteriores
à data marcada para abertura do recebimento da documentação e propostas;
- 5.2.5 Prova de que os dirigentes estão QUITES com suas obrigações eleitorais, mediante
certidão fornecida pela Justiça Eleitoral;
~\
5.3 A proponente deverá comprovar sua qualificação econômico-financeira mediante:\j.~
5.3.1 Para as proponentes em atividade, apresentação do Balanço Patrimonial e (las
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
5
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lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs' . balancetes ou balanços provisórios;

or,

5.3.2 Para as proponentes que, de acordo com a legislação, na data de apresentação da
. Documentação de Habilitação e das Propostas, não tenham apurado as demonstrações
financeiras referentes ao seu primeiro exercício social, e para as proponentes criadas
exclusivamente para a execução do serviço de radiodifusão e inativas, apresentação do
balanço de abertura, levantado em até 30 dias após- a data ___da sua constituição e em
conf€).~midade.;"com toçlos os .r~uisitos da 4egislação societária e-comBrctal;
5.3.3 A proponente será considerada em boa situação financeira, e portanto apta a assumir
os compromissos decorrentes da execução do objeto da licitação, quando o exame de seu
balanço patrimonial e de suas demonstrações contábeis ou do seu balanço de abertura,
devidamente atualizado, apresentados na forma dos subitens 5.3.1 e 5.3.2, comprove que
seu patrimônio líquido possui valor igualou superior a 10% do valor do Preço Mínimo
constante do Anexo I e que-resulte na verificação do índice de Solvência maior ou igual a 1,0
(um vírgula zero), segundo a fórmula abaixo:
-'~..-, ..
IS

= AT + (PC+ELP) > = 1,0

onde:
IS
AT
PC
ELP

: índice de Solvência
: Ativo Total
: Passivo Circulante
: Exigível a Longo Prazo

5.3.4 Apresentação de certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelos
distribuidores da sede da proponente ou da comarca a que pertença, com data não anterior a
90 (noventa) dias daquela referida no preâmbulo deste Edital;
5.4 A proponente deverá comprovar sua regularidade fiscal mediante:

5.4.1.1 A proponente, cuja sede estiver localizada em Municípios e Estados onde haja
isenção de inscrição, deverá apresentar Declaração de Isenção emitida pelo órgão
competente;
5.4.2 Prova ~e regularidade relativa a:
a) PrevidênCia Social;
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
5.4.3 Certidão de regularidade fiscal passada por órgão do lugar da sede da proponente, ou
equivalente, na forma da lei:
a) da Receita Federal;
b) da Procuradoria da Fazenda Nacional;
6

c) da Fazenda Estadual ou do Distrito Federal e;
d) da Fazenda Municipal

5.4.4 Os documentos exigidos nos subitens 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 deverão ter validade na data
de recebimento das propostas;

6. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃU1)A PROPOSTA TÉCNICA

6.1 Para fins de pontuação, a proponente deverá elaborar e apresentar a Proposta Técnica
conforme ANEXO 111 deste Edital, por localidade de execução do serviço, informando:

6.1.1 Tempo total diário de funcionamento da emissora, observadas as condições
estabelecidas no subitem 10.7.1.1, preenchendo o item 1 (um) do modelo apresentado no
ANEXO 111;

6.1.2 O percentual do tempo total diário de funcionamento da emissora destinado a
programas jornalísticos, educativos e informativos, observadas as condições estabelecidas
no subitem 10.7.1.2 do Edital, preenchendo o item 2 (dois) do modelo apresentado no
ANEXO 111;

6.1.3 O percentual do tempo total diário de funcionamento da emissora destinado ao serviço
noticioso, observ,adas as condições estabelecidas no subitem 10.7.1.3 do Edital,
preenchendo o item 3 (três) do modelo apresentado no ANEXO 111;

6.1.4 O percentuàl' do tempo total diário de funcionamento da emissora destinado a
programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos e gerados na própria localidade de
execução do serviço ou no município ao qual pertence a localidade objeto da outorga,
observadas as condições estabelecidas no subitem 10.7.1.4 do Edital e preenchendo o item
4 (quatro) do modelo apresentado no ANEXO 111;

)

6.1.5 O percentual ,do tempo total diário de funcionamento da emissora destinado a serviço
noticio'so produzido e gerado na própria localidade de. execução do serviço ou no município
ao qual pertence a "Iocaiidacle·. objeto da outorga-,';obs~rv"à'éfas as éondições estabelecidas no
subitem 10.7.1.5 do Edital e preenchendo o item 5 (cinco) do modelo apresentado no ANEXO
111 ;

6.1.6 O prazQ, em meses, para início da execução do serviço em caráter definitivo, a partir da
vigência da outorga, observadas as condições estabelecidas no subitem 10.7.1.6 do Edital,
preenchendo o item 6
6.2

~proPGsta

(s~is)

do modelo apresentado no ANEXO 111.

Técnica deverá ser datada e assinada pelos dirigentes da

proPDnente~

6.3 . A proponente que estabelecer na sua Proposta Técnica o tempo mínimo para
funcionamento da emissora de 2/3 (dois terços) das horas a que estão autorizadas a
funcionar, conformeprevisto no artigo 54 do Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963 e, a
qualquer momento' aumentar o tempo de funcionamento da emissora, terá os percentuais
propostos calculados com base nesse novo horário de funcionamento.
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6.4 A Proposta Técnica apresentada pela proponente vencedora será anexa
de Adesão de Permissão, constituindo-se parte integrante dele.

ato.

7. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
",

7.1 A Proposta de Preço pela Outorga, por localidade de execução do serviço, deverá ser
apresentada na forma do ANEXO IV.
7.2 A proponente deverá indicar o valor da importância que se propõe a pagar pela o'utorga,
por extenso, em moeda corrente do País, que será pago em duas parcelas iguais,
preenchendo o ANEXO IV.
7.3 O pagamento da primeira parcela deverá ser comprovado por ocasião da assinatura do
Contrato de Adesão de Permissão, e a segunda parcela deverá ser paga no prazo de até
doze meses, a contar da data do referido contrato.
7.4 O valor proposto para pagamento da outorga não poderá ser inferior ao valor mínimo
fixado para a oJtorga, estabelecido no ANEXO I.
7.5 A Proposta de Preço pela Outorga apresentada pela proponente vencedora será anexada
'ao Contrato de Adesão de Permissão, constituindo-se parte integrante deste.

8. APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,
DA PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
8.1 A proponente deverá apresentar uma única Documentação de Habilitação,
mesmo que deseje apresentar Propostas para mais de 1 (uma) localidade de
execução do serviço objeto deste Edital.

8.1.;j As Pr.opostas, Tác'l'iicas e ,Prà~b'sfás!.~1i€:"~-p·rE{ço pela Outor.ga deverão ser
apresentadas individualmente e separadas para cada uma das localidades de
prestação do serviço objeto deste Edital, de interesse da proponente.
8.2 Os D~cument9s de Habilitação e as Propostas deverão ser entregues,
pessoalmef)te, pelo(s) dirigente(s) ou procurador(es) da proponente, na forma
indicada no preâmbulo deste Edital, sendo vedada sua remessa via postal ou por
qualquer outra forma não prevista neste Edital.
8.2.1 O(s) dirigente(s) das proponentes ou seu(s) procurador(es), detentor(es) de
poderes suficientes, deverão comprovar suas qualificações por meio da
apresentação:
a) da documentação prevista no subitem 5.2.1 deste Edital, no cas
dirigente(s);

de

b) de instrumento público ou particular de mandato, neste
firma reconhecida, conforme Modelo do ANEXO VI, a ser erNJJi~
separado, no ato de apresentação da Documentação de Habilitação
Propostas -respectivas, no caso de procurador(es).
8.2.1.1 Em qualquer caso, o(s) responsável(eis) pela entrega da Documentação de
Habilitação e das Proposta deverá(ão) apresentar, no ato respectivo, sua carteira
de identidade ou documento equivalente.
.

.o,.

8.3 A 'Documentação de Habilitação e as Propostas deverão ser apresentadas
separadamente, em invólucros distintos, indevassáveis, opacos, fechados e
rubricados em todas as partes coladas, designados como Conjunto n2 1, Conjunto
nQ 2 e Conjunto nQ 3, sendo os 2 (dois) últimos, por localidade de prestação de
serviço de interesse da proponente, contendo na parte externa, obrigatoriamente,
os seguintes dizeres:

CONJuNTO N2 1- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA'ÇAO
Edital da Concorrência n2 001101 - SSRlMC
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
Localidade(s)d,e Prestação do
Servico: Serviço/UF:

(indicar a localidade de interesse)
( indicar a Razão Social)

Razão Social da Proponente:

Conteúdo:
Conjunto n° 1 -l)ocumentação de Habilitação:
Habilitação Jurídica
Qualificação Ec{}nômico-Financeira
Regularidade Fiscal .., , .

CONJUNTO N22 - PROPOSTA TECNICA
Edital da Concorrência n~JlOVD1~-,"BgRIM.c.
" ,SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
.Lo'calidade de Prestação do Serviço:

(indicar a localidade de interesse)

~~rvir.()!T TF!

Razão Sociál da Proponente:

( indicar a Razão Social)

Conteúdo:
Conjunto n° 2:
Proposta Técnica
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3- PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA ,,-~
Edital da Concorrência n2 001/01 - SSRlMC
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

CONJUNTON2

.,,"~,~'

Localidade de Prestação do Serviço:
~p.rvi r,()fT

(indicar a localidade de interesse)

TF·

~

Raz~.o

Social d.a proponente: ,

'

"

.

' (indicar a Razão Social)

'"

I

...

,,_ ....

~~

..

'

...

','

'.~

Conteúdo:
Conjunto n° 3:
Proposta de Preço pela Outorga
8.3.1 A inclusão, pela proponente, entre os Do.cumentos de Habilitação ou das Propostas, de
qualquer elemento que implique violação do sigilo de 'lima delas, acarretará em
desclassificação.
8.3.2 Será recusado o invólucro que não contiver a indicação externa de seu conteúdo,
conforme estabelecido no item 8.3.
8.3.3 Recomenda-se que, na elaboração dos Documentos de Habilitação e das Propostas, os
aspectos essenciais e os quesitos formulados nos itens e subitens do presente Edital,
constem de um índice vi~ando a facilitar sua localização.
8.4 Entregues os irwólucros, não será admitida a inclusão de documento adicional ou, ainda,
a substituição ou alteração dos já entregues, qualquer que seja a justificativa apresentada
pela proponente.
8.5 ,Todos os documentos, incluindo as declarações e àtestados, deverão conter a
qualificação do(s) seu(s) signatário(s) e a descrição dos fatos ou identificação dos eventos
que comprovem o atendimento das exigências formuladas.
8.6 ,4, Propo~ta.T écnica e, a PrC'pDst2 d.e.)?reçq .pf.'.!a.,,·.o.utorga., n30 ,poderão. ~or:ter, r-?suras,.
emendas ou entrel!nhàs," mesmo' que rés'salvadâs' e, deverão ser preferencialmente,
datilografadas ou impressas em papel tamanho A4 (A quatro), com, até, 44 linhas por página
e letras no tamanho 14 pontos ..
8.7 O. conteúdo dos Conjuntos dos Documentos de Habilitação, da Proposta Técnica e da
Proposta de' Preço pela. Outorga, deverá ser apresentado em 1 (uma) via, rubricada pelo
representante legal da proponente no rodapé de cada folha, devendo, preferencialmente,
cada'uma das folhas estar numerada seqüencial e continuamente, por Conjunto, no ângulo
superior direito.
8.8 Os documentos deverão ser apresentados em via original ou cópia legível autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou, quando for o caso, na forma de
publicação em órgÊjo da imprensa oficial.
~

procuraçõ~s

apresenta~as

8.9' As
e as declarações
na forma prevista neste Edit I d
sob pena de não aceitação, se fazer acompanhar de comprovação, na forma da I .
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erão,
que '

9. ABERTURA E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 As atribuições da Comissão Especial de Licitação e das Comissões de Assessoramento
Técnico, bem como os trabalhos a serem por ,elas ,desBmrolvidos, ,estão estabelecidas na
Porta~ia MC nQ S'j 1." de 29/12/97, ·DOU de, 30/12/97,' suas altel'ãÇ6es, legislação específica;':' '
bem càrrlo o estabelecido neste Edital.
9.2 É facultada às Comissões, autorizadas pelo Presidente da Comissão Especial de
Licitação, ou autoridade superior;, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução da licitação, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no original da Documentação de
Habilitação e das Propostas.
9.3 De todas as sessões das Comissões, públicas ou não, será lavrada ata que, lida e
aprovadà, será assinada obrigatoriamente por seus membros e, no caso de reunião pública,
também, pelos representantes legais das proponentes presentes.

9.4 Nas sessões públicas das Comissões, o Presidente solicitará aos representantes legais
das proponentes que assinem a lista de presença, na qual indicarão a pessoa jurídica que
representam e a respectiva qualificação, confrontando com os documentos exibidos no ato.

9.4.1 Somente um representante legal de cada proponente poderá manifestar-se em seu
nome e assinar a ata;' exceto quando a ocorrência de fatos supervenientes, durante a sessão,
obrigue a sua substhuição.

9.4.1.1 Cada proponente poderá ter mais de 1 (um) representante legal para rubricar os
invólucros fechados e os documentos, após a abertura dos invólucros, que agirão sempre
isoladámente.

9.4.1.2 O representante legal poderá manifestar-se em nome da proponente, bem como
iLloricar oS invólucíOs ,fephadqs, 'a Docurr!entaçãri''de':'r'labi'iitação e as Pror.::-ostas àas demd1s
proponentes, referentes apenas a(s) localidade(s) de prestação do serviço de seu interesse.

°

9.4:2 Nas sessões públicas das Comissões,
Presidente determinará a inclusão em ata,
quando necessário, de eventuais manifestações dos representantes das proponentes,
reduzindo-as -a termo, o qual ficará anexo à ata da sessão.
9.4.3" Os representantes das proponentes não poderão interromper a leitura de qualquer
documento, devendo solicitar a palavra, pela ordem, ao Presidente da Comissão. Não será
admitido aparte nem discussão paralela entre os representantes das proponentes. O
, Presidente, para boa ordem dos trabalhos, fará as advertências cabíveis, inclusive, se não
atendido, solicitará a retirada daqueles que estiverem, de qualquer forma, dificultando o bom
andamento da sessão.

9.4.4 No dia, hora e local designados para as sessões públicas, a Comissão li c
simultaneamente, a Documentação de Habilitação, a Proposta Técnica e a Proposta e
pe'la Outorga por localidade de prestação de serviço, em invólucros distintos, de acord
11
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Capítulo 8 deste Edital, que serão rubricados em todas as partes olad ~
los
representantes legais das proponentes, verificando a identificação dos invóluc ,bem' mo
a de seus respectivos representantes.

9.4.5 O Presidente, anunciará o nome de cada proponente, estabelecendo o critério para a
abertura do Conjunto n2 1 - Documentação de Habilitação.

9.4.6 Após a abertura do(s) Conjunto(s) n2 1,. por localidade,. e.. rubrica dos Documentos de
.HabiHtação .pelqs membros, da Comissão e por' um representante de "t,âda proponente, a
sessãà" será mantida em aberto pelo Presidente, que disponibilizará a documentação das
proponentes para verificação.

9.4.7 Encerrada a sessão, o Presidente determinará o recolhimento" de toda a Documentação,
para os fins de organização, autuação e remessa dos autos à Comissão Especial de
Licitação.
9.5 A Comissão Especial de Licitação analisará, pela ordem, a conformidade dos Documentos
de Habilitação com os termos do Edital e legislação específica, procedendo a publicação dos
conceitos de Habilitada e não Habilitada, resultantes da análise, no Diário Oficial da União,
intimando as proponentes para:
a) 'interposição de recurso contra habilitação de terceiros;
b) interposição de recurso contra a própria inabilitação.

9.5.1 Superada està etapa da fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação publicará
Aviso no Diário Ofidal da União, intimando as proponentes para:
a) ap'resentação de impugnação a recursos interpostos.
)

9.5.2 A publicação de que trata o subitem anterior, para os fins de cientificação das
proponentes, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

b) a localidade de execução do serviço;
c) o número da Concorrência;
d) o serviço ou serviços objeto de cada Concorrência;
e) a
indicação
de
existência
localidade/concorrência/serviço.

ou

não

de

recurso

por

I

9.5) A relação dos nomes de recorrentes contra a habilitação de terceiros e contra a própria
inabilitação, com a indicação dos respectivos concorrentes com documentos questionados,
será fornecida diretamente pela Comissão ~de Assessoramento Técnico - CAT e
disponibilizada no site do Ministério das Comunicações na Internet (www.mc.gov.br).

9.6.1 Após a fase de habilitação, serão devolvidos à proponente inabilitada, fechados, os
invólucros relativos· à sua Proposta Técnica (Conjunto n2 2) e Proposta de Preço pela Outorga
(Conjunto n2 3), desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação.
9.7 Ultrapassada a fase .de habilitação, as proponentes não serão. mais desclassificadas por
motivo relacionado..à habilitação jL!Tíffic-a, .qualificação 'econômico-financeira e'Tegularidad6·
fiscal,'salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após a habilitação.

10. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA.

10.1 Transcorrido o prazo para interposição de recursos em relação à avaliação da
Documentação de Habilitação ou após julgados os recursos interpostos, a Comissão
convocará, com três dias úteis de antecedência, a Sessão Pública para abertura das
Propostas Técnicas.
10.2. No local, dia e hora marcados para a sessão pública de abertura das Propostas
Técnicas, à Comissão procederá à devolução das Propostas Técnicas e das Propostas de
Preço pela Otitorga, intactas, das 'proponentes inabilitadas na fase anterior, abrindo
posteriormente, por localidade, as Propostas Técnicas (Conjuntos n2 2) das proponentes
habilitadas.
10.2.1 Após a abertura dos Conjuntos n2 2 e rubrica dos documentos relativos às Propostas
Técnicas pelos membros da Comissão e por um representante de cada proponente que tenha
sido habilitada para aquela localidade, será informado pelo Presidente a data de início de
vista aos processo~. .
10.2·.2 O resumo dos atos praticados durante a sessão será lavrado em ata que deverá ser
assinada pelos membros da Comissão e por um representante de cada proponente presente
à sessão.
10.3 A Comissão Especiai.'de Licitação anaiísará ~a ~cóíiformidade da Proposta Técr~ic;a .:~e
cada uma das proponentes com os requisitos do Edital e atribuirá pontuação a cada proposta,
por localidade de prestação do serviço, procedendo ao cálculo, conforme estabelecido no
subitem 10.7 deste Edital.
10.4 Somente serão classificadas as Propostas Técnicas que obtiverem, pelo menos, a
pontuação de 50 (cinqüenta) pontos para os serviços enquadrados no grupo A, 60 (sessenta)
pontos para os serviços enquadrados no grupo B e 70 (setenta) pontos para os serviços
enquadrados no grupo C, conforme estabelecido no Decreto n2 52.795/63, alterado pelo
Decreto n2 2.108/96, de 26/12/96 - Regulamento de Serviços de Radiodifusão.
10.5 A Comissão Especial de Licitação elaborará relatório circunstanciado da avaliação das
Propostas Técnicas, lavrando a correspondente ata. O resultado da avaliação das Propostas
Técnicas será publicado, por localidade de prestação do serviço, no Diário Oficial da União,
abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso.

10.6 Será desclassificada a Proposta Técnica apresentada em desconformida
presente Edital e seus Anexos, ou manifestamente inexeqüível e incompatível--·~~"r.
objetivos da licitação.
10.7 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, POR LOCALIDADE DE
PRESTAÇÃO DO SERViÇO:
10.7.1 Para a pontuação das Propostas Técnicas das proponentes habilitadas, por localidade
de pT~stação do serviço, será atribuída a-segutrne"pontuação:
10.7.1.1 A pontuação P1 relativa ao tempo total diário de programação da emissora (Tt), em
horas, observado o tempo mínimo de funcionamento fixado no art. 28 do Decreto nQ 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e suas- alterações, será:
a) P1' =0,75 x ( Tt - 16) pontos, para 16 < Tt:s; 24
b) Condição Mínima: Tt = 16 horas
10.7.1.2. A pontuação P2 relativa ao percentual do tempo total diário de funcionamento da
emissora, excetuado o tempo mínimo fixado no art. 28 do Decreto n2 52.795, de 31 de
outubro de 1963, destinado a programas jornalísticos, educativos e informativos, de caráter
geral (T), isto é, ~ão incluindo o relativo ao subitem 10.7.1.4, será:
a) P2 = 65,0 x [(%T - 5) / (%T + 5)], para 5%:s; T

~

8%

b) Condição Mínima: T = 5%
10.7.1.3 A pontuação P3 relativa ao tempo total diário de funcionamento da emissora,
excetuado o tempo,mínimo fixado no art. 28 do Decreto nQ 52.795, de 31 de outubro de 1963,
destinado a serviço noticioso, de caráter geral (T), isto é, não !ncluindo o relativo ao subitem
10.7.1.5., será:
a) P3

=65,0 x [(% T -

5) / (% T + 5)], para 5% :s; T:s; 8%

b) Condição Mínima: T::: 5%·'

. " ....

1O} .1.4 A pontuação P4 relativa ao percentual do tempo total diário de funcionamento da
emissora destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos e gerados na
própria localidade de ·execução do serviço ou no município ao qual pertence a localidade
objeto da outorga (T), não incluindo o relativo ao subitem 10.7.1.2., será:
-

.

a) P4' =78,0 x [(% T - 2) / (% T + 2)], para 2% :s; T

~

4%

b) Condição Mínima: T = 2%
10.7.1.5 A pontuação P5 relativa ao percentual do tempo total diário de funcionamento da
emissora, excetuado o tempo mínimo fixado no art. 28 do Decreto n2 52.795, de 31 de
outubro de 1963, destinado a serviço noticioso produzido e gerado na própria localidade de
execução do serviço ou no município ao qual pertence a localidade objeto da Outorga (T),
não incluindo o relativo ao subitem 10.7.1.3., será:

a) P5::: 18,0 x [(%T - 2) I (%T + 2)], para 2% ~ T ~ 4%
b) Condição Mínima: T::: 2%
10.7.1.6 A pontuação P6 relativa ao prazo em meses (Pz), para iniciar a execução do serviço
em caráter definitivo, será:
a)

pà~ 8 + 40 x' [(36 - pz) I (36 + PZ)], par~ 9 ~ pz ~ 36

B) Condição Mínima: pz ::: 36 meses
10.7.2 A programação constante, da Proposta Técnica não deverá conter os percentuais
relativos aos limites de tempo fixados e exigidos para cada tipo de programação, conforme
determinado pelo art. 28 do Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963.
10.7.3 A valoração da Proposta Técnica da proponente (PT), será obtida pela soma dos
pontos resultantes da verificação do enquadramento da mesma no disposto em cada quesito
constante do subitem 10.7.1., conforme a seguir:
PT == (P1 + P2 +,P3 + P4 + P5 + P6) pontos.
10.8 O prazo de validade das Propostas é de 60 (sessenta) dias, findo o qual, as mesmas
estarão automati~amente revalidadas por iguais e sucessivos períodos. Caso a proponente
hão pretenda manter válidas suas propostas até o final do processo licitatório, deverá se
manifestar por escrito à Comissão Especial de Licitação, até cinco dias antes do transcurso
de cada período.

11. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
11.1 Transcorrido, o prazo para interposição de recursos em relação à avaliação das
Propostas Técnicas ou, após julgados os recursos interpostos, a Comissão convocará, com
três dias úteis ,de 'antecedência, a sessãó pública pa'tà abertura das Propostas de p(~ÇO pela
Outorga.
11:2 No local, dia e hora marcados para a sessão pública de abertura das Propostas de Preço
pela Outorg~, a Comissão procederá à devolução das Propostas Técnicas, intactas, das
proponentes, cuja Proposta Técnica tenha sido desclassificada, por localidade de prestação
do serviço.
11.3 Proceder-se-á então à abertura dos Conjuntos n~ 3 e rubrica dos documentos relativos
às Propostas de Preço pela Outorga pelos membros da Comissão e por um representante de
cada proponente que tenha sido classificada naquela localidade.
11.4 A análise da Proposta de Preço pela Outorga será iniciada pela verificação de sua
conformidade com o' Edital e seus Anexos.

11.4.1 Será desclassificada a Proposta de Preço pela Outorga em desconformidade com o •
Edital e seus Anexos, ou financeiramente incompatível com os objetivos da Licitação, em
especial as de valor zero, as de valor simbólico ou irrisório e aquelas cujo valor seja
incompatível com os custos envolvidos na execução.
11.5 Será atribuída a pontuação à Proposta de Preço pela Outorga, por localidade, das
proponentes, cujas Propostas Técnicas tenham sido classificadas. O critério de pontuação
utilizará a seguinte fórmula:
'.

. ".

"

pp:::: 50 + 50 x [(Vof - Vmin) I Vof] (Grupo de enquadramento A)
PP :::: 60 + 40 x [(Vof - Vmin) I Vof] (Grupo de enquadramento B)
PP :::: 70 + 30 x q (Vof - Vmin) I Vof] (Grupo de enquadramento C)
PP :::: Pontuação da Proposta de Preço pela Outorga
Vof:::: Valor do Preço ofertado pela Outorga
Vmim :::: Valor Mínimo fixado para a Outorga
11.6 O prazo de validade das Propostas é de 60 (sessenta) dias, findo o qual, as mesmas
estarão automaticamente revalidadas por iguais e sucessivos períodos. Caso a proponente
não pretenda manter válidas suas propostas até o final do processo licitatório, deverá se
manifestar por escrito à Comissão Especial de Licitação, até cinco dias antes do transcurso
de cada período',
11.7 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, POR LOCALIDADE DE
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
11.7.1 Será consid.erada vencedora da Licitação, por localidade de prestação do serviço, a
proponente habilitcida e classificada na Proposta Técnica e na Proposta de Preço pela
O~orga, que obtiv~r o maior valor expresso pela seguinte fórmula:

VP:::: (0,90 PT + 0,10 PP) pontos (Grupo A)
VP :::: (0,50 PT + 0,50 PP) pontos (Grupo B)
VP :::: (0,10 PT + 0,90 PP) pontos (Grupo C)

onde,
VP : Valor ponderado das pontuações da Proposta Técnica e da Proposta de Preço pela
Outorga da p~roponente;
PT : Valor da pontuação da Proposta Técnica da proponente;
PP :. Valor da pontuação da Proposta de Preço pela Outorga da proponente.
11.8 Ocorrendo, em relação a uma mesma localidade de prestação do serviço, empate entre
, duas ou mais proponentes, a seleção far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio.
11.9 Concluída a fase de julgamento, o resultado final, por localidade de prestação
constará de ata e se'rá publicado no Diário Oficial_da União.
11.10 Transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para interpor recursos,
a ir da
divulgação do resultado final, sem que eles tenham sido apresentados, ou julga os os
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recursos interpostos, a Comissão tomará as providências relativas à
proponente vencedora.
,

adjuBt~Çã'. . '
,
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12. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO~~""
12.1 A permissão será adjudicada à proponente que tiver se habilitado e cujas' Propostas
Técnica e de Preço pela Outorga tiverem sido classificadas para a respectiva localidade de
execução do serviço, e que.tiveLapresentado o maior resultado conforme,o subitem 11.7.1.
,

.~:"

", .. ~.'1

12.1.1" O Ministro das Com'unicações, à vista do relatório da Comissão Especial de Licitação
proferirá sua decisão, homologando o resultado da Licitação, por localidade de execução do
serviço.
12.2. A proponente deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, até 30 (trinta) dias
após a publicação da homologação do resultado da licitação, cópia do ato de assentimento
prévio emitido pelo órgão competente, se a localidade de execução do. serviço, objeto do
Edital, constar da relação dos municípios brasileiros da faixa de fronteira, publicada pela
Diretoria de Geociências do IBGE, observado o art. 9° do Decreto nO 85.064, de 26 de agosto
de 1980.
12.2.1 O Ministro das Comunicações encaminhará Exposição de Motivos ao Presidente da
República, por localidade de prestação do serviço, que por sua vez fará encaminhar todo o
processo' ao Congresso Nacional, para deliberação, nos termos do art. 223 da Constituição
Federal.

12.3 O Contrato de Adesão de Permissão a ser firmado entre o Ministério das Comunicações
e a adjudicatária, por localidade de execução do serviço, terá como objeto o constante no
item 1 deste Edital. "
12.4 A assinatura do Contrato de Adesão de Permissão, por localidade de execução do
serviço, dar-se-á após a ratificação do ato de outorga pelo Congresso Nacional.
12.5 A adjudicatária terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para a assinatura do Contrato, a
partir da data de publicação do decreto legislativo que ratificar o ato de outorga da
': .....
permissionária.
12.5 O Ministério das Comunicações convocará a adjudicatária para a assinatura do contrato,
no intervalo do pr.azo indicado no item 12.7, com 10 (dez) dias ,de antecedência;
12.6 Se a empresa vencedora não efetuar o pagamento da primeira parcela no prazo
estabelecido,' decairá do- direito de assinar o Contrato de Adesão de Permissão, devendo o
Ministério das Comunicações convocar a segunda colocada, a qual deve aceitar as mesmas
condições ofertadas pela primeira colocada, inclusive no que se refere aos termos de suas
Propostas Técnica e Proposta de Preço pela Outorga, as quais se tornarão parte integ ante
. do Contrato;

12.7 A empresa convocada para assumir o lugar da eliminada poderá se mani~ star
nv
por escrito, 'ou no-'máximo em dois dias úteis,.,. após a Comissão efetuar a
respectiva. A não manifestação no prazo estabelecido será entendida como não ace
convocação, sendo convocada a próxima proponente pela ordem de classificação e assim
sucessivamente.
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12.8 Se nenhuma das proponentes remanescentes concordar em assinar o Co

t~a~9,/

as
mesmas condições da Proposta vencedora, será comunicado, através do Diário Oficial da
União, o cancelamento da Licitação em relação a essa localidade de execução do serviço e o
prosseguimento dos trabalhos em relação às propostas relativas às localidades seguintes, se
for o caso.

12.9 O não pagamento da... segunda parcela na, ,data ..fixada por _sste Edital, implicará o
canc~lal11.en1o

da o;l,Jtorga, sujeitaRdo a ,:permissionária. às sanções' e pe'naiidades piE:Nistas '.'
neste Edital e na legislação que regula esta Licitação.
12.10 O não cumprimento de qualquer compromisso assumido pela empresa vencedora em
sua Proposta Técnica implicará o cancelamento da outorga.
12.11 O Ministério das Comunicações providenciará a publicação no Diário Oficial da União
do extrato do contrato, até o .quinto dia útil ·do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias subseqüentes àquela data.
12.12 A eventual recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e causará a
decadência do direito de outorga, independentemente das ações legais que possam ser
propostas.

13. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
13.1 Dos atos da Comissão Especial de Licitação caberá recurso, por localidade de prestação
do serviço, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da ata, nos
ca.sos de:
a) habilitação ou inabilitação de proponente;
b) julgamento das propostas;
c) anuiação ou revogação

d.a·Ucitação~

13.2 Da decisão relacionada com o objeto da Licitação contra a qual não caiba recurso, será
admitida representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação.
13.2.1 A rep-resentação será dirigida à autoridade superior àquela que houver proferido a
decisão.·
.
13.3 Os r~cursos previstos nas letras "a" e "b" do subitem 13.1 terão efeito suspensivo,
exclusivamente com relação à localidade de prestação de serviço.
13.3.1 Os recursos interpostos com relação a uma determinada localidade de prestação de
serviço, não confere efeito suspensivo quanto à continuidade dos procedimentos Iicitatórios
das demais localidades.

"\

f\.· ~

13.4 Interposto o recurso, a Comissão Especial de Licitação intimará as dem is pretII:
nos moldes estabelecidos pelos subitens 9.5.1 e 9.5.2, que poderão impugná(cinco) dias úteis.

13.5 O recurso será sempre dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Licitação.
13.5.1 O recurso e sua impugnação serão interpostos mediante petição, protocolizada na
Delegacia do Ministério das Comunicações no Estad.o cuja jurisdição abranja a localidade de
eX8Ct.!9ão do serviço.,ou no ProtoGOioGeral do :Ministério das GomunicaÇ'ões em Brasília, .
devendo conter, sob pena de não conhecimento:
a) identificação e qualificação da recorrente;
b) o nome e a qualificação do(s) seu(s) signatário(s), que deverá ser representante legal da
proponente, detentor(es) de poderes suficientes, comprovados, no caso de dirigente, pela
forma prevista no subitem 5.2.1 deste· Edital e, no ·.caso de procurador(es), por meio de
procuração com poderes específicos, outorgada na forma da lei, a qual deverá vir
acompanhando a petição;
c) objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados;
d) fundamentaç§o do pedido.

13.5.2 Recebido o recurso e as impugnações, se houver, a Comissão, se não reconsiderar o
ato recorrido, encaminhá-Io-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis do seu recebimento, ao Ministro
das Comunicações., ~9m as informações que julgar necessárias;
13.5·.3 O Ministro das Comunicações decidirá o recurso dentro de 5 (cinco) dias úteis, a
contar de seu recebimento com as informações da Comissão.
13.6 . Na fluência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ficará
nas Secretarias das Comissões, onde as proponentes poderão ter vista dos autos.

13.6.1 As Secretarias das Comissões funcionarão nos dias úteis, no horário das 9 às 11 horas
e das 15 às 17 horas;
.. ~ ."
13.6.2 Em nenhuma hipótese, será concedida vista ao processo fora das Secretarias das
Comissões;

13.7 A anulação ou revogação da Licitação é ato privativo do Ministro das Comunicações.

14. PENALIDADES
. 14.1 A eventual desistência da adjudicatária em relação a uma determinada localidade, o não
pagamento da primeira parcela na forma e no prazo previstos no Edital, injustificadamente, ou
a eventual recusa injustificada em assinar o Contrato de Adesão de Permissão dentro do
prazo estabelecida "no Edital, caracteriza o des..cumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando a seguinte penalidade:

14.1.1 multa de 10 (dez) vezes o valor ofertado pela outorga;

14.1.2 O disposto no subitem anterior não se aplica à proponente convocada p
lugar da proponente vencedora que não aceitar a contratação nas mesmas co'-=~
proposta vencedora.
14.2 Pelo não cumprimento total ou p~rcial do Contrato de Adesão de Permissão, o Ministério
das Comunicações poderá, assegurada ampla defesa, aplicar à permissionária as seguintes
sanções:
a) advertência;
b) multa de 5 (cinco) vezes o valor ofertado pela outorga;
c) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o
Ministério das Comunicações, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.2.1 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", do item 14.2 poderão ser aplicadas
cumulativamente com a da alínea "b", facultada a defesa do interessado no processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
14.3 Ocorrendo' o cancelamento do ato de outorga da permissão pelo Ministério das
Comunicações, a pedido da permissionária, ou o seu cancelamento, por decisão judicial,
considerar-se-á o Contrato de Adesão de Permissão automaticamente rescindido, sem
prejuízo do cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes do mesmo contrato.
14.4 As penalidades por infração na execução do serviço estão previstas nas leis,
regulamentos e disposições normativas aplicáveis à radiodifusão, independentemente das
previstas nos subitens 14.1 e 14.2.

15. DISPOSiÇÕES FINAIS
15.1 A data de vigência da Outorga de permissão é a data de publicação do Ato de
Deliberação da Outorga pelo 'Congresso Nacional.
15.2 No resultado dos cálculos previstos neste Edital, considerar-se-ão três decimais à direita
da vírgula, arredondando-se a terceira casa, para cima, quando a quarta for maior ou igual a 5
(cinco).
15.3 A Comissão Especial de Licitação decidirá os casos omissos, com base na legislação
que rege a matéria.
.
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16. ANEXOS
16.1 ANEXO I - Especificações técnicas do serviço, por localidade de execução do serviço;
16.2 ANEXO 11 - Modelo de Declaração referente aos sócios e dirigentes da entidade
proponente;
~'.~

16.3'ANEXO 111'- Modelo de Proposta'1écnica, por iooalidade de·eJ(ecução'do serviço:
16.4 ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preço pela Outorga, por localidade de execução do
serviço;
16.5 ANEXO V - Minuta do Contrato de Adesão de Permissão;
16.6 ANEXO VI - Modelo de Procuração(particular).
Brasília - DF" 5 de novembro de 2001.
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ANEXO I

ESPECIF~CAÇÕES TÉCNICAS DO SER\/{ÇO

':>;.'

POR LOCALIDADE DE EXECUÇÃO DO SERViÇO
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ANEXO I
,
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.o 102/2001-SSR/MC
..
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR LOCALIDADE DE EXECUÇÃO DE SERViÇO
ESTADO: MINAS GERAIS
-.

Localidade de Execução
do
Serviço

Tipo de
. Serviço

Canal Classe

-.

Grupo de'
enquadramento

Potência Efetiva
Irradiada

Máx

kW

Preço
Mínimo da
Outorga
(R$)

Data de
recebimento dos
documentos de
Habilitação e
Propostas

Limitação
Az KW

FM

222

C

A

0,3

10.000,00

18/02/02

ESPERA FELIZ

FM
FM
FM
FM
FM
FM

255

C

A

0,3

12.282,50.

18/02/02

212

C

A

0,3

10.000,00

18/02/02

276

C

A

0,3

10.000,00

18/02/02

241

C

A

0,3

10.000,00

18/02/02

218

C

A

0,3

10.000,00

18/02/02

203

C

A

0,3

10.000,00

18/02/02

GRAO MOGOL
GUAPE
GUARACIABA
URUCANIA

W

Obs.

CONCEICAO DO RIO
VERDE

FERVEDOURO

N

Altura
da
Torre
(m)

----

ANEXO 11

MODELO DE DECLARAÇÃO
. ,.REFERENTE AOS SÓCIOS--FDIRIGENTES DA ENTIDADE PROPONENTE
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACÃO
O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da _ _ _ _ _ _, declara(m)
que:
a) a entidade não possui autorização para explorar o mesmo tipo de serviço,
na localidade
" Estado
, e que não excederá os
limites fixados ""no art. 12 do' Decreto:'lei ri2 '236, de 28 de fevereiro de 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga;
b) a entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do dos Municípios e do
Distrito Federal, ou ainda, não está com o direito de licitar e contratar com o
Ministério das Comunicações suspenso;
c) nenhum sócio integra o quadro societário de outra entidade exploradora do
mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade objeto deste Edital, nem de
outras entidades exploradoras de serviços de radiodifusão em localidades diversas,
além dos limites fixados no art. 12 do Decreto-lei nQ 236, de 28 de fevereiro de 1967;
,d) nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, que lhe assegure
imunidade parlamentar, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na
Administração Pública, do qual decorra foro especial;
e) nenhum dirigente participa da direção de outra entidade executante de
serviço de radio~ifuSão, nem de outras empresas de radiodifusão, em localidades
diversas, em ex~esso aos limites fixados no art.12 do Decreto-lei nQ 236, de 28 de
,fevereiro de 1967, mesmo que a proponente venha a ser contemplada com a
outorga.

(local e data)

(nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF)
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ANEXO 111

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
. POR -LOCALIDADE DE EXECUÇÃO DO SERViÇO
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ANEXO 111

.'

Modelo de Proposta Técnica

Oata: __I__I__

CNPJ/MF: ...,,-_ _ _ _ __
Razão Social da Proponente:_-,-__________
UF: - Edital da Concorrência nº ---I -SSR/MC Localidade: ----~~--

1. Temp·o total diário de funcionamento da emissora (A):

(minutos)

2. Programas jornalísticos, educativos e informativos
programas jornalísticos, educativos
e informativos

. (%)
(B/A)x100

Tempo dos programas em minutos
(B)

I

I

I

~

3. Serviço noticioso

programas de serviço noticioso

. (%)

Tempo dos programas em minutos
(B)
-

. jB/Alx10º

-

4.Programas culturais artísticos e jornalísticos produzidos e gerados na localidade ou no município ao qual pertence a localidade objeto da
outorga

Programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos e gerados na
própria localidade ou no município
ao qual pertence a localidade objeto da outorga

Tempo dos programas em
minutos (B)
---~._

N
"-.I

~

..

_.

__ . _ -

---_ .. _ -

.. _----

(%)
(B/A)x100

"--

5.Serviço noticioso. pro~,uzido e gerâdo na rrópria localidade ou no município ao qual pertence a localidade obje~Q·da outorga.
Programas de serviço noticioso produzidos e gerados na própria
localidade ou no municípiÇ> qO Qual pertence a localidade objeto da
outorga.

C%)

Tempo dos programas em
minutos (B)

-

(B/A)x100
..

..

6. Prazo de execução do serviço em caráter definitivo
Prazo para iniciar execução do serviço em caráter definitivo

7. Local, data e assinatura does) dirigente(s)

N
00

~

meses

ANEXO IV

. MODELO DE'
PROPOSTA DE PREÇO PELA OUTORGA
POR LOCALIDADE DE EXECUÇÃO DO SERViÇO

.'

)

' •• ~ 'w.,.;.

",

"
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ANEXO IV
Modelo de Proposta de Preço pela Outorga
Proposta sintética do Preço pela Outorga, por localidade de execução do serviço.

1.

Ra~ão

Sociai da Proponente: o

2. CNPJ/MF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3. Edital da Concorrência: nQ _ _o_-SSRlMC
4. Serviço _ _ _ _ _ _ _ __
5. Localidade:
6. Valor Proposto:

UF: - - R$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
algarismo e por extenso

1a Parcela: R$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
algarismo e por extenso:
2 a Parcela: R$
-------------------algarismo e por extenso:

!,!ome e

~ssinatura

do Representante Legal da Empresa Proponente
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ANEXO V

"MINUTA DE CONTRATO DE ADESÃO DE PERMISSÃO POR LOCALi'DADE DE
EXECUÇÃO DO SERViÇO

~".' ..; ....~. ' . ... •••••

. . . . . : . . . "~'"!!,I it'~

...,

.~.
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE ADESÃO DE PERMISSÃO

CONTRATO ,DE ADESÃO DE PERMISSÃO CELEBRADO.
ENTRE A UNIÃO E A
PARA EXPLORAR O ~, '"
SERViÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA DE
FREQÜÊNCIA MODULADA, NA CIDADE D
_ _ _ _ _ _ _ ESTADO D _ _ _ _ __

Aos
dias do mês de
do ano de dois mil
, o Ministro das
Comunicações
, representando a União, e
, CNPJ n2
, representada por seu
, assinam o presente Contrato, decorrente da
permissão outorgada à supra mencionada entidade, pelo Decreto n2
, de
de
de
, publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente, aprovado pelo Decreto
de
d e , para
Legislativo n2 , publicado no Diário Oficial da União de
explorar o serviço de, na cidade d
Estado d
, regendo-se referida permissão pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas
'Cláusulas seguintes:
Cláusula 1a - Fica 'assegurado à
o direito de explorar, sem
exclusividade, na cidade d
, Estado d
, o serviço de radiodifusão
sQnora de
, com finalidades educativas e culturais, visando aos superiores
interesses do País e subordinada às obrigações instituídas neste ato.
Parágrafo único - A execução do serviço é vinculado aos termos do edital de concorrência n2
_ _I_-SSR/MC e propostas Técnica e de Preço pela Outorga apresentadas na Licitação
pela permissionária, documentos que acompanham o presente Contrato de Adesão de
Permissão como Anexos I e'H;'dele fazendo"'parte integrante'. '
Cláusula 2a - A presente permissão é outorgada pelo prazo de 1O (dez) anos e entrará em
vig'or a partir da data de publicação do Ato de Deliberação da Outorga pelo Congresso
Nacional.
Cláusula 3a -' A permissionária é obrigada a:
a) executÇlr o serviço dentro das condições técnicas indicadas pelo Ministério das
Comunicações;
b) submeter à aprovação do Ministério das Comunicações os locais escolhidos para a
montagem da emissora no prazo máximo de 06 (seis) meses, contado da data da publicação
do extrato deste C0ntrato de Adesão de Permissªo;

c) iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no prazode_ __
da data de vigência da outorga;
d) admitir, como técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores,
somente brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, devidamente
registrados e inscritos na entidade profissional competente. Poderá ser permitida, em caráter
excepcional e com autorização expressa do Ministério das Comunicações, a admissão de
espeçialistas estrangeiro.s, mediante contratos, .conforme estabelecido no item 6 do art. 28 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;
e) obedecer, na organização dos quadros de pessoal da entidade, às qualificações técnicas e
operacionais fixadas pelo Ministéri.o das Comunicações, conforme estabelecido no item 14 do
art. 28 do mesmo Regulamento;
f) observar a não participação de.seus dirigentes e sócios na administraç~o de mais de uma
empresa executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade;
g) ter o seu quadro societário constituído na forma da Constituição Federal;
h) solicitar prévia aprovação do Ministério das Comunicações para constituir procurador com
poderes para a prática de atos de gerência ou administração;
i) ter a sua diretoria ou gerência constituída por brasileiros, na forma da Constituição Federal,
os quais não poderão tomar posse nos cargos antes de estarem aprovados pelo Poder
Concedente, nem exercer mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar, nem
tampouco ocupar cargo de supervisão, direção ou assessoramento na administração pública,
do qual decorra foro especial;
,

'

j) . solicitar prévia autorização do Ministério das Comunicações para modificar seus atos

constitutivos, bem como para transferir, direta ou indiretamente, a permissão, ou ceder cotas
ou ações representativas do capital social;
I) manter, durante a vigência da permissão, as condições observadas por ocasião da
habilitação e qualificação exigidas no Edital; ."'. ,.' .,... ::,.' ...'''''~ .
m) observar as normas fixadas pelo Ministério das Comunicações para a execução do
serViço;
n) obedecer, -na organização dos quadros de pessoal da entidade, às qualificações técnicas e
operacionais 'fixadas pelo Ministério das Comunicações;
o) criar, através da seleção de pessoal e de normas de trabalho, na estação, condições
eficazes para evitar a prática das infrações previstas na legislação específica de radiodifusão;
p) ~ubmeter-se aos preceitos estabelecidos nas convenções internacionais e regulamentos
anexos, aprovados pelo Congresso Nacional, bem como a todas as disposições contidas em
leis, decretos, regulamentos, portarias, instruçõ_es ou normas que existam o venham a
existir, referentes ou aplicáveis ao serviço;

q) facilitar a fiscalização, pelo Ministério das Comunicações, das obrigações contraídas,
prestando todas as informações que lhe forem solicitadas;
r) suspender o serviço, no todo ou em parte, pelo tempo que for determinado, tão logo seja
notificada pela autoridade competente, fazendo cessar as transmissões imediatamente após
o recebimento da notificação, sem que, por isso., lhe assista direito a qualquer indenização.
Cláusula 4 a

-

Na organização da programação, a permissionária deverá:

a) subordinar os programas de informação, divertimento, propaganda e publicidade às
finalidades educativas e culturais ela radiodifusão;
b) manter um elevado sentido moral e cívico, não permitindo a transmissão de espetáculos,
trechos musicais cantados, quadros, anedotas ou palavras contrárias à moral familiar e aos
bons costumes;
.
c) não transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a
situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja
jornalístico;
d) destinar, diariamente, o percentual de
% do tempo total
diário de funcionamento da emissora, excetuado o tempo mínimo fixado no art. 28 do Decreto
52.795, de 31 de outubro de 1963, a programas jornalísticos, educativos e informativos, de
caráter geral, isto é, não incluindo o relativo à letra "f' desta cláusula;
e) destinar, diariamente, o percentual de
% do tempo total
diário de funcionamento da emissora, excetuado o tempo mínimo fixado no art. 28 do Decreto
52.795, de 31 de outubro de 1963, à transmissão de serviço noticioso, de caráter geral, isto é,
não incluindo o relativo à letra "g" desta cláusula;

f) destinar, diariarT)ente,

percentual de
% do
tempo total diário de funcionamento da emissora a programas culturais, artísticos e
jornalísticos produzidos· e····gerados na"próprialocalidade de execução do ser-J~ço ou ;-)0
município ao qual pertença a localidade objeto da outorga, não incluindo o relativo à letra "d"
desta cláusula;
'0

g) destinar, diariamente, o percentual de
% do tempo total
diário de funCionamento da emissora, excetuado o tempo mínimo fixado no art. 28 do Decreto
52. 795,de 31 de outubro de 1963, a serviço noticioso produzidos e gerados na própria
localidade de execução do serviço ou no município ao qual pertença a localidade objeto da
outorga, nã.o incluindo o relativo à letra "e" desta cláusula;
. h) limitar ao máximo de 25% do tempo diário de funcionamento da emissora à publicidade
comercial;
i) transmitir os programas semanais educacionais obrigatórios, além dos previst
desta cláusula;
r
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j) destinar um mínimo de 5% (cinco por cento) do horário de sua programação
transmissão de serviço noticioso, além do previsto nas letras "e" e "g" desta cláusula;

à

I) retransmitir diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados,
domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República; (Este item
não se aplica ao SeNiçS'. çie Radiodifusão de Sons e Imagens -TV); ,
m) integrar gratuitamente as redes de radiodifusão, quando convocada pela autoridade
competente;
n) obedecer às instruções baixada,s pela Justiça Eleitoral, referentes à propaganda eleitoral;
o) não irradiar identificação da emissora utilizando denominação de fantasia, sem que esteja
previamente autorizada pelo Ministério das Comunicações;
p) irradiar o indicativo de chamada e a denominação autorizada de conformidade com as
normas baixadas pelo Ministério das Comunicações;
q) irradiar, com indispensável prioridade, e a título gratuito, os avisos expedidos pela
autoridade competente, em casos de perturbações da ordem pública, incêndio ou inundação,
bem como os relaciqnados com acontecimentos imprevistos;
r) irradiar, diariamente, os boletins ou avisos do serviço meteorológico;
s) manter em dia os registros da programação;
t) ,cumprir determinações estabelecidas na legislação referente a programas de radiodifusão,
que não se encontram presentes nesta cláusula.

J

Cláusúla 5a - A Proponente que estabelecer na sua Proposta Técnica o tempo mínimo para
funcionamento da emissora de 2/3 (dois terços) das horas a que estão autorizadas a
funcionar, conforme previsto no artigo 64 do Decreto 52.795 de 31 de outubro de 1963 e, a
qualquer' momento aumentar, o tempo de funcionamento' da emissora, terá percentuais
propostos calculados com base neste novo horário de funcionamento.
R$
permissionária
recolheu
o
valor
de
Cláusula 6a - A
________--;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ pelo pagamento da primeira parcela do valor
total da Outorga.
R$
o
valor
de
permissionária
deverá
recolher
7a - A
________________ em _______, referente à segunda parcela
do valor da Outorga, conforme data prevista no Edital.
Cláu~ula

Cláusula sa - A freqüência consignada à entidade não constitui direito de propriedade e ficará
sujéita às regras estabelecidas na legislação vigente, ou na que vier disciplinar a execução do
serviço, incidindo sobre esta freqüência o direito c!e posse da União.

Cláusula ga - O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, determinar
a
permissionária de serviço de radiodifusão atenda, dentro de determinado prazo, às exigências
do processo técnico-científico, tendo em vista sua maior perfeição e o mais alto rendimento
dos serviços.
O Ministério das Comunicações reserva-se, a qualquer tempo, a
Cláusula 10a Iiqerdade de restringir o emprego de nova freqüência, tendo em vista evitar interferência e
tirar'~ melhor proveito das que já tenham sido Gonsignadas .. : .
.
.
O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, proceder à
Cláusula 11 a revisão ou substituição das freqüências consignadas, por motivo de ordem técnica, de defesa
nacional ou de necessidade dos serviços federais.
Parágrafo Único: A substituição de freqüência poderá se dar, ainda, a requerimento da
sociedade, desde que haja possibilidade técnica e 'não importe a substituição em prejuízo
para outras concessionárias ou permissionárias.
A permissionária deverá iniciar a execução do serviço em caráter
Cláusula 12a definitivo, dentro do prazo proposto, sob pena de cancelamento da outorga, ficando, em
conseqüência, liberada a freqüência no Plano Básico de Distribuição de Canais, relativo ao
serviço outorgado, sem que a entidade tenha qualquer direito a indenização ou a restituição.
CI'áusula 13a O não cumprimento das leis, regulamentos e disposições normativas
aplicáveis à radiodifusão, sujeita a entidade às penalidades estabelecidas na legislação
vigente.
: Pela inexecução total ou parcial do Contrato de Adesão de Permissão, o
Cláusula 14a Ministério das Comunicações poderá, garantida ampla defesa, aplicar a permissionária as
s~guintes sanções:'

a) advertência;
b) multa de 5 (cinco) vezes o valor ofertado pela outorga;
c) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com
o Ministério das Comunicações,.por prazonão;su'p'erior a 2 (dois) anos;
d) declaração ·de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
. promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Único: . As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", nessa Cláusula poderão
ser aplicadas juntamente. com a da alínea "b", facultada a defesa do interessado no processo,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Cláusula 15a O não pagamento da segunda parcela na data fixada pelo Edital, implicará o
. cancelamento da outorga, sujeitando a permissionária às sanções e penalidades previstas
nes.te Edital e na legislação que regula esta Licitação,
Cláusula 16a Ocorrendo o cancelamento do ato çle outorga da permissão pelo Ministério das
Comunicações, a pedido da permissionária, ou o seu cancelamento, por de ·são ju icial,
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considerar-se-á o Contrato de Adesão de Permissão automaticamente rescindido, sem
prejuízo do cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes do mesmo contrato.
Cláusula 17a As penalidades por -infração na execução do serviço estão previstas nas leis,
regulamentos e disposições normativas aplicáveis à radiodifusão, independentemente das
previstas na Cláusula 14a .
.

'

~,

Cláus,ula 1.8a "Findo o prazo da outorga, se .não houver--renovação, será a permissão
declarada perempta, sem que a entidade tenha direito a qualquer indenização.
As partes elegem o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida
Cláusula 19a proveniente deste contrato.
Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem
Cláusula 20 a transcritos, os seguintes anexos:
/ - SSR/MC;
Anexo 1: Edital de Concorrência n.Q ---Anexo 2: Proposta Técnica;
Anexo 3: Proposta de Preço pela Outorga.
E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Contrato de Adesão de Permissão em 3
(três) vias de igual teor e forma, que contém
folhas todas
numeradas e rubricadas, com exceção da última, que vai assinada, perante duas
folhas, todas também
testemunhas e 3 (três) - ANEXOS, composto de
numeradas e rubricadas.

Ministro das Comunicações

Permissionária

Testemunhas:
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ANEXO VI

.'

.

,.

MODELO DE PROCURAÇÃO ( PARTICULAR)

...

":'-:'\\"

"

•

~..

•

..,,.·:.·

. . . .0

,""

•
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ANEXO VI

MODELO DE PROCURAÇÃO ( Particular)

.....

, ....... .

( Denominação ou razão social da pessoa jurídica, endereço da sede, n2 de
inscrição no CNPJ), nomeia e constitui seu bastante
procurador (nome,
Q
qualificação, documento de id~ntidade n do CPF) a quem outorga poderes para
representá-Ia em todos os atos da Concorrência nQ _ _I_-SSR/MC, promovida
pelo Ministério das Comunicações, podendo apresentar Documentação de
Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço pela Outorga, passar reC?ibo,
rubricar documentos, apresentar impugnações, assinar lista de presença e atas,
desistir de prazo recursal, interpor recursos e impugná-los, ter vista dos autos, bem
como· praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

(local e data)

(identificação do(s) representante(s) legal(is) da Proponente que assinarem a
procuração, com.a. indicação de sua(s) função(ões) na pessoa jurídica.)

','

"

",

,"

.'

• o"

' •..,:'

''':'~ ~

08S.: A procuração só será aceita se contiver firma reconhecida do signatário.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 311-6242 - 321-7484 - Fax: (61) 311-6583

Oficio nº

18

/20111GM-MC

Brasília, 11 de

julho

de 2011.

Ao Senhor
LUÍS ALBERTO DOS SANTOS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 Brasília-DF

Assunto: Encaminha anexo(s)

Senhor Subchefe,
Atendendo à orientação dessa Subchefia e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de
janeiro de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os
seguintes processos:
MC 002202011
- 53000.014655/2010
MC 002212011
- 53000.015303/2010
MC 00222 2011
- 53710.000239/2002
MC 00223 2011
- 53830.000056/1999
MC 002242011
- 53710.001698/1998
MC 00225 2011
- 53000.008424/2002
MC 002262011
- 53710.000240/2002
MC 002272011
- 53000.000117/2002

Me 00228 2011
- 53000.059524/2009

Me 002292011
- 53000.023478/2007

Me 00230 2011
- 53000.008528/2010

Me 00231 2011
- 53000.005957/2010

Me 00232 2011
- 53000.023298/2008
Me 00233 2011
- 53000.007120/2002

- vele I e 11

Me 00234 2011
- 53000.060199/2009

Me 00235 2011
- 53000.085647/2006

Me 002362011
- 53000.023187/2008

- velo I e 11

Me 002372011
- 53000.045079/2007

Me 002382011
- 53000.008890/2006
Atenciosamente,

OFATOSNORMATIVOSPLS
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