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PROCESSO DE
COMPRA / CONTRATAÇÃO
N° 0028/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DO
LIVRO “AVESSO E VERSOS:
VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER” DE MAGDA
PEREIRA PINTO
Inicio do processo: 12/11/2020

**************************************************************************
Rua Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG
Tels.:(35) 37i4-^nn4 / 3714-3128 - e-mail: comDras(ã)ame.edu.br- CNPJ: 17.854.977/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
Secretaria Municipal de Educação

Poços de Caldas, 11 de novembro de 2020.

PARA: AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO DE POÇOS DE CALDAS

Prezados (as) Senhores (as),

Solicito a gentileza de providenciar a aquisição de 60 (sessenta)
unidades do livro “Avessos e Versos: Violência contra a Mulher" da escritora
Magda Pereira Pinto, com o objetivo de desenvolver projetos e organizar
grupos de reflexão com os Profissionais da Rede Municipal de Ensino sobre o
tema do livro.

Sendo o que se apresenta, desde já agradeço.
Atenciosamente,

(XU.(X
MARIA HELENA BRAGA
Secretária Municipal de Educação
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SALA PRINCIPAL ▼

SALA DE AUTORES T

ESPAÇO SESC FLiPOCINHOS ▼

DIA 1 (n/n)* 10:00 ÀS 20:00

DIA 2(12/11) - 10:00 ÀS 20:00

DIA 3 (13/n) - 10:00 ÀS 20:00

DIA 4 (14/11) - 10:00 ÀS 20:00

Mesa "A consciência da finitude como base para a transformação do agora"
+ INFORMAÇÕES

i;om Dw Aiia CUuíva Ofüntanfi Ar6itU-r. n At» M

^Encontro dos Escritores Poços-caidonses”
+ INFORMAÇÕES

COilt

Dia 4-14/11
lOh àsnh

Dia 4-14/11

Fíibio Cijfiriaryo, L-*.<u:í;í iAnro, GüsUívo Biymi: p AcIüiííh NcN|i«;ira Mí.-dí:íçá:> Tudcd

11h30às13h

Hoiv!í>n>iyfi'n C Wínia Hfi-yny Brag;!

Encontro Lusófono - Mesa Literatura e Direitos Humanos: Uma equação
universal"
+ INFORMAÇÕES

coni 3 psniripaçáo tíspeciai da Juí^eí.? Monginnr;{Pomirpi), Cuít-VJio Dmiia i.
LiriFi;. üffirecimeritd
Mnçambipuei, Vf^rp. Ousrte(Caba Vprds). Moderador He:

Dia 4-14/11
13h30às 15h
(Brasília 13h/L'sboa
16h/Mapiíto13h)

Ftiíiirr) Myis Ci;itu!ít - Moçamt-iqüf-.

Cerveja Artesanal e Literatura - "Workshop sobre Cervejas Artesanais'
ccxTi O mestro
* INFORMAÇÕES

portuguér, Afonso C'u.' Parf!c:!)p':'So Fprnsnda íV^K-a,

Sonniftli&! :Jo Ce:veja da Gonçsivps/Pocor da Coidds.

Dia 4-14/11
15h30 às 16h3Q
(BrosíltalSnaO/
IJsbcia 18030 / Maputci
20h30)

+ INFORMAÇÕES

Encontro com Clóvis de Barros Filho. Apresentação do livro "Deuses para
Clarice"

Dla4-14/11
17h às18h

■:'Ter(í;;iíTii>rto Ldilor-.i Bonvná/Soodva Ltíucapdo Acfi:;sivoi cm libras.

4- INFORMAÇÕES

Encontro com Rodrigo Atvarez - Primeiro lançamento do autor nesse ano em
um Festival Literário no Brasil!
Metiiddora íO-^oaiinTa

4- INFORMAÇÕES

Cficioakcsoulor,,

Dia4-14/11
18h30 às19h30

Lditora sSevrante.

A Vida Loka de Nelson Motta".

Dia4-14/11

com íx.-lüsívidsdc ncín sntíco rtiuslí.-iii. c.ícrílcr um dos çráPiks conhec.cxioras da Mf>D.
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D

:

pelos seus direitos, por caminhos que possam ajudá-lâs a encontrar relações mais saudáveis, sobretudo, com elas mesmas!
Escolhas, a todo momento: escolhas! Que a sua vida seja uma feliz escolha, a responsabilidade é sua! Força! Seja Feliz!
« Menos

uma outra relação humana, que seja no mínimo mais respeitosa. Pretendemos que esse livro possa auxiliar as mulheres na busca

pretensão de responder tantas questões profundas, mas busca refletir sobre alguns caminhos que possamos tomar para realizar

violentados em suas emoções;"homem não chora","não pode demonstrarsuas fragilidades", pode sim, deve! Esse livro não tem a

Temos sim, que falar sobre essa realidade tão cruel, temos que falar também e sobretudo, sobre os homens que são também

banalidade? Por que a mulher tem sido vítima de tanta violência, de tantas negações aos seus direitos ao longo da nossa história?

torna tão violentos? Por que vivenciamos tanto essa agressividade gratuita, essa dimensão que beira a normalidade, a

0 que nossa ética, nossos valores provocam em nossa sociedade? Aprendemos a TER e sabemos tão pouco SER. O que nos

patamar de sermos dignos da palavra "sapiens'- sábios, pois o que temos presenciado é uma relação doentia, nada sábialAflnal,

práticas que possam nos auxiliar na busca por uma ética mais amorosa, mais respeitosa, umaétíca que possa nos colocar em um

Pretendemos algumas reflexões, caminhos, práticas que possam nos auxiliar, diante de tantas atrocidades. Pretendemos buscar

mulheres. Afínal, quais linguagens, estruturas fílosófícas, históricas, conceitos, influenciam nossas atitudes? Até que ponto nossa
cultura determina ou não a ética em nossas vidas? Quais caminhos, Leis, as mulheres podem buscar para se protegerem?

Avessos e Versos: Violência Contra a Mulher, tem o propósito de refletir sobre os atos violentos que tem vitimizado muitas

0 Resenhas

UNICORN Publishing Group, 28 de jul. de 2020 - 86 páginas

Magda Pereira Pinto

https:/'books.google.com.br/books/about/Avessos_E_Versos.html?id=LwC-zQEACAAJ&redir_esc=y

* Minha biblioteca

Ir para o Google Play agora »

Escrever resenha

Avessos E Versos: Violência Contra a Mulher - Magda Pereira Pinto - Google Livros

Avessos E Versos: Violência Contra a Mulher, Volume 1

Adicionar à minha bibtloteca

Procure a maior eBookstore do mundo e
comece a ler hoje na web, no tablet, no
telefone ou eReader.

Comprar livros no Google Play

c

Todos os vendedores »

Encontrar em uma biblioteca

Submarino

Livraria Saraiva

Livraria Cultura

Nenhum e-book disponível

OBTER LIVRO IMPRESSO

Livros

23/11/2020
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OnncHS Artisias prasiielros na linha fina do Ma-cus Womenoyro e Arnaldo
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ü{cr«t::ra e Espiritualidade ● Encontre coítí AlexarutreCumino
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Dia4(14/11)-11h30às13h
"Encontro dos Escritores Poços-caldenses" com Fabio Carmargo
DIA 3 {13/1 1) ● 10:00

(lançamento O Direito dos Homoafetivos à Família); Magda Pinto
(lançamento Avessos e Versos: Violãncia contra a Mulher): Gustavo
Bonafé (lançamento Através do Norte); Adinan Nogueira (lançamento
inédito Quero fa2er propaganda e agora?}. Mediação Tadeu
Rodrigues. Homenagem a Escritora Sulfurosa, Maria Helena Braga.
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Entrega da Premiaçâo aos alunos das escolas de Poços vencedoras
do Concurso Cultural Fllpoços 2020 'Mulher e Literatura, da Poesia
ao Poder'. AO VIVO NO PALCO OFICIAL
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Literatvim Noír 'Mulheres Lrr.piihadna'.
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CUIDE DE VOCÊ
E DOS OUTROS.

AO SAIR DE CASA
USE A MÁSCARA.

PÒCOSüÉ
CALDAS
POCOSOECALOAS.MC.COV.SO

Corregedoria conclui pela cassação
de vereador acusado de agressão
Na última quarta*
-folra, a Corre^doria
da Câmara oonclutu o

FOTO lU<tJMI0 UNTU

parcoer a respeito da
representação, encami
nhada pela Comissão
de Defesa dos Direitos
da Mulher, envolvendo
o vereador Pedro Ma¬

galhães sobre supos
ta violência praticada
contra sua esposa. O
documento, que será
encaminhado ao Plená
rio da Caaa para análi
se, pede a cassação do
mandato do parlamen
tar. P-A2

SUPLEMENTO ESPECIAL
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MANTIQUEIRA
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MAIORES 2020
M
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2S Újuit
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SEGUNDA DIVISÃO DE MINAS

JORNAL EXCLUSIVO

n>ço8de Caldas FC, o Vulcão, joga na tarde de hoje em Uberaba e busca a classificação. LeianaP-A4

CAMPOS

Poços
registra
189 NOVOS
CASOS de
covid-19 em
CINCO DIAS

www.premiomaíoresemelhores.com.br
IM

«4 ' ● «K
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CONFIRA jornal especial na edição dc hoje
EDITORIAL
SORTEIO/LOTERIAS

O Boletim Epldemiológico divulgado pela
Secretaria Municipal de
Saúde nesta sexta-feira
mostra que a cidade
tem 2.14S casos posi
tivos de covid-ie, 36 a
mais que na última atu
alização. São 63 óbitos
de poços-caldeiises e 36
de não residentes. Nos
últimos cinco dias, fo
ram 186 novos casos da

aunu/Bua
l».34-S»-74-7S
S* l.tOa.MOOO
1

LOTOHANU/8138
0a4M-O»-}3-lS
ss-ao-31-ss.ss
S8-71-79-T4-7e
8S.90-95-97-S8
AosBsUdD- n* t.lOO.000.00

doença na cidade. P-A6

MACDA Pinto isnçou seu livro "Avessos e Versos: violência Contra a Mulher"

PM encontra
homem agredido
e jogado em
ribeirão

Escritora lança o livro "Avessos e
Versos: Violência Contra a Mulher

Confira matéria em
POLÍCIA. P-A7

LOTOrÁClL/S099
0142-0fr«7-08
09-11-U-14-15
lT-ia40-94-9S

U

Mulheres, Quais São
Seus Avessos e Versos?
Este é o tema da live
que a escritora e educa-

Sol < MniMU d# nm«m 4* «MtL

dora Magda Pinto acaba
de realizar pelo projeto
Arte Salva. Esse questlonamento também

cmAçto
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permeou a construção
do livro de sna autoria.
lançado recentemente,
F^C3

bem acabou uraa
eleição jã se pensa na
próxima. Se não pensa,
pelo menos as pesquisas
não deixam o assunto sair
de pauta. Pesquisa divul
gada ontem pelo instituto
Paraná mostra que o pre
sidente Jair Bolsonaro..
P-A2
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RODÍZIO SABOROSO É NA

CHURRASCARIA PAMPA
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Acosse tonibám o
MoriUquoiro Orille*
c- e boa leitura

FALE CONOSCO
tu;

1

PESâUISA

Aberto todos os dias no almoço
fiuajCampeitre. SQJjL Eftados - Tel.; 3722.6379

©MUB^
■999503685

<ANTiqUtm-l>OtOS DC caldas,fim OE semana.S'«DE dezembro de 1020

LIVROS

LIVROS

C-3

Escritora lança o livro "Avessos e
Versos: Violência Contra a Mulher

/f

OS MAIS VENDIDOS
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CEêRGE CEêRGE
9RWELL ●RWELL
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3eorge Orwell
Tompanhla das Letras
j«manaantsrlor; l*lugar
iamanss na llata: 88
^nio oonseoutlraa)

8®
A REVOLUÇAO DOS BICHOS
Qeorge ^vell
Companhia das Lstras
Semana anterior: 9* lugar
Semanas ns lista: 111
(nio oonaecutiraa)

HÃO FlCÇAo

*tUf*

DJAMUA
RIBEIRO

iUMA T CftftA mOMCTlM

PEQUENO
MANUAL

mmm
OB'A

i*
>EQUEN0 MANUAL
UmUtAOSTA
Jjuniln Ribeiro
^mpanhla das Letras
Semana anterior; s’ lugar
lemanaa na llata: 46
;nio oonsecaUvas)

2“
UMA TERRA PROMmOA
Baraok Obama
Senumaanterior; l*lugar
Bemajiaa na lista: 8

lUTOAirüllA

Pofoa do Ctldki, HO Uulhorea, QuAla Bio Boua
ATooaoo o VonooT Soto í o
toniA dA Uto quo ● eaoritoro 0 «duoAdora MopU
PIdIo oaftba de realloâr
pelo projeto Arte Balet,
Boe queeUonAmento Umbdm permeou a oonetru*
çio do Utto de aua auto*
ria, lançado reoentemente. ‘Que mulher nunoa foi
oonitranflda, aaeedlada
na rua. do trabalho, Da eeoola ou mesmo em lugaree
que Jamaia Ima^dnamoi.
em «ua própria oaaa? Bi
ouliuraa que vlTenolam
asse Upo de atitude, essa
itloa de forma normal. No
entanto, no Brasil a maio
ria dessas sltuaçóss i tida
oonm ortme e a população
nio sabe disso, TlTemos
uma esgutlra sem fim e
o resultado disso aeaba
multas Tssae em morte",
oomenta ela.
Uagda lembra que hi
um ololo da TtoUnola que
geralmente oomeça de
forma bem sutil, uma
brlneadelra ofenslea,
uma vlolinola psioológioa, daquelas que oprime
a mulher, deiealorlsa,
constrange e esse ololo
▼al se aprofundando em
Tlolénola fisloa, chegando
Infellsmente no iploe: a
morte. ‘Bsse ololo, que
permeia a nossa oultnra, i
tido oomo normal multas
Teses e sio essas estrutu
ras Ungnistloaa, pritloas
culturais normallsadas
que tratamos no nosso UTTO ‘Avessos e Versos: Vlolinola Contra a Mulher".
Além de desorsTor o ololo
da Tloltnoia, da cultura
bestial machista, aponto
também raíaes fllosófloas
de oomo a mulher ora
Tista pelos pensadores.
'lAibím trago as Leis do
{●■«■Plrldlo s Harla dsft. r*- triçóes dos tipos
ut >'<'t>>i^a, minl dlclonifir.
empoflsnwln
fii-i
talsfonesdsgimlq
« db ObldM ip»
>i«s podam pedir
a«[ólhltBsiila*, pon>
lua a seeritora. '
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MACDA Pinto Isn;ou seu livro 'Avessos c Versos: VIolBncia
Contra » Mulher" na Flipoços em novembro
O Utto Inaplrou a Ure
‘Uulherea, Quale Sio
Sena ATeaaos e Versoe?",
reallsada em noTembro
atraTée do patrocínio do
Fundo Estadual de Cul
tura de Hlnaa OeraiB.
projeto Arte Salve. ‘Um
projeto em q
Isln 0 Utto
de forma il«MJ;md*, uma
fbrmadeaalhí maie sobre
p Utto par quem ey-d^
pip tfTO s opftrtqE&il.Je
de ler naln,i:>)0| ‘, tnnW.
Magda t^kii>.>ls que.
pomo edupiulurÃ e esorl-

O poder dos livros para
corribater o isoLamento
●UUSEiPCdTO
)Uí0D|i»0
OapoIsoD BlU
Utedel
Isosiis antsrlor: l^lagar
lemanas ns Usta: H
aÍp ponscputlTas)

tora, procura, alracis
doa trabalhoa, contribuir
no eatebeleolmento de
uma nora ética, que aeja
reepeltoaa, que sejam
rsrlstaa esaaa atitudes se0Ul4TM OXn (pi0

relaç&o mais saudivel
e esperamos que nosso
Utto contribua oom eaae
no TO momento", afirma a
escritora.
O Utto tol lançado na
nipoços em norembro e
-4# dleponlTcl
vt
.sntora. Para
.' M 1B4 4; magda-plnto.

winlhof

ainda hoje é maseacrada
em alguns ambientes,
‘"rsmoa Tlsto tízíos mt^
TÜnentos em prol de ume
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. Haia do que nunca, em
Um momento
que a
oiaiorla das escolas em
todo o mundo esti fecha
da e as pessoas precisam
limitar seu tempo fora de
casa, o poder dos Uttos
dere ser alavancado para
combater o Isolamento,
reforçar oa laços entre as
pessoas e sxpandlr nos
sos hoiisontee, enquan
to estlmulamoe nossas
mentes a nosas orlatlTldsds.
Durante todo o ano.
é sssanolal reservar um
tempo para ler eoslnho
ou oom seus filhos, É um
momento ds celebrar a

Importincia da leitura,
fomentar o oreeclmento
das crianças oomo leito
res e promóTer um amor
ao longo da Tida pela
Uteratura é a Integraçio
ao mundo do trabalho,
Pela leitura podemot
noe abrir para os outros,
speaar ds dlstinola, e
podsmos vlsjsr, graças 4
Ao otIat r»™
ssnso ds oomunldads por
mslo d
Islturas oompartilhadas s do oonheolmento compartilhado, os
leitores de todo o mundo
podem ee conectar a ee
ajudar routuamente para
conter a eoUdio.
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Grazie Víta - Educação e Arte
Magda Pereira Pinto
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PROPOSTA

1

- OBJETO: aquisição de 60 livros AVESSOS E VERSOS: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, livro para ser
distribuído pela Secretaria de Educação.

2

- DESCRIÇÃO DETALHADA:

Item

Descrição

Uníd

Qtd

Valor Unit
(R$)

Un

60

40,00

LIVRO AVESSO E VERSOS: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Descrição
Complementar:
Titulo: Avessos e Versos: Violência Contra a Mulher
1

Autora: Magda Pereira Pinto - Dra. Educação e Ecologia
Humana UnB e Universidade Nova de Lisboa, Cineasta/Fotografa Escola de
Cinema Darcy Ribeiro - RJ
Capa: Brochura - 84 páginas
ISBN: 978-65-00-00354-3
Dimensões do produto: 15,24 x 0,5 x 22,85 cm

Valor Total: 2.400,00
(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Poços de Caldas, 25 de novembro de 2020.

Magda Pereira Pinto - Escritora
Diretora da Empresa Grazie Vita
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Cadastro de Requisições (RIMS)-2020
\AISSAO
MS
MOXARIFADO
LSTINO/APLICACAO
JIDADE
=SCRICA0 SUMARIA

TEM
1

DA

REQUISIÇÃO
00050/20
BLOCO :
OEP ENS
DEPARTAMENTO DE ENSINO
OEP ENS
DEPARTAMENTO DE ENSINO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

DATA DA REQUISIÇÃO

0301

Ff3.03^

AQUISICAO DE LIVRO ‘AVESSO E VERSOS: VIOLÊNCIA CON
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PRC 028/2020

SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Aquisição de 60 (sessenta) unidades do livro “Avessos e versos: violência contra
a mulher” de Magda Pereira Pinto, volume 1, editora: Unicom Publishing Group,
86 páginas.
CNPJ: 33.909.435/0001-02

●Quantidade: 60 (sessenta) unidades
●Condições de Entrega: em até 07 dias
●Valor unitário: R$40,00 (quarenta reais)
●Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e
emissão da nota fiscal, através de pagamento de boleto ou transferência bancária.
●Modalidade de licitação: dispensa de licitação em razão do valor com fulcro na
Lei Federal n° 8.666/93 - art. 24 - II e Decreto Federal n° 9.412/18.
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Rua Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG
Tels.: (35) 3714-3004 73714-3128 - e-mall: compras^ame.edu.br- CNPJ: 17.854.977/0001-79
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PRC 028/2020

Poços de Caldas, 12 de novembro de 2020.
JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇAO / CONTRATAÇAO
Considerando que Secretaria Municipal de Educação solicitou à Autarquia
Municipal de Ensino a aquisição de exemplares do livro “Avesso e Versos:
Violência contra a Mulher” da autora poços-caidense Magda Pereira Pinto, volume
1, editora: Unicom Publishing Group, 86 páginas.
Considerando que o livro possui tema atual e tem o “propósito de refletir
sobre os atos violentos que tem vitimizado muitas mulheres”: e que pretende
“auxiliar as mulheres na busca pelos seus direitos, por caminhos que possam
ajudá-las a encontrar relações mais saudáveis, sobretudo, com elas mesmas”: e
ainda “busca refletir sobre alguns caminhos que possamos tomar para realizar
uma outra relação humana, que seja no mínimo mais respeitosa."
Considerando que o valor unitário do livro é de R$40,00 (quarenta reais) e
que se pretende adquirir 60 (sessenta) unidades que poderão ser utilizados no
desenvolvimento de projetos e grupos de discussão com os profissionais da Rede
Municipal de Ensino, com o apoio da Autarquia Municipal de Ensino.
Considerando que esta aquisição, poderá ser realizada através de dispensa
de licitação em razão do valor com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93- art. 24- II e
Decreto Federal n° 9.412/18.
Considerando que após análises, verificou-se as disponibilidades
orçamentárias e financeiras nas rubricas próprias da Autarquia, conforme Lei
Complementar Federal n° 101 de 04/05/2000, especialmente, art. 16, II, que
suportam tal aquisição.
Autorizo 0 processo de compras para aquisição de 60 (sessenta) unidades
do livro “Avesso e Versos: Violência contra a Mulher" de Magda Pereira Pinto,
conforme especificações e demais documentos que acompanham este processo.
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ProP Maria Helena Braga
Presidente Conselho de Curadores - AME
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Autarquia Municipal de Ensino
Procuradoria-AME

PARECER Prot.Ref. 028/2020 - Jur/AME
Destinatário: lima Sra. Professora Maria Helena Braga
DD. Secretária Municipal de Ensino - SME
Assunto:

Aquisição de material didático/ cultura e saberes

Consulta jurídica
Análise do compilado, contratação originária de forma direta por
inexigibilidade de licitação cujo objeto versa sobre a aquisição de 60
unidades de livros, que se faz necessário para implantação de
Projetos Políticos Pedagógicos que acolheram a discussão quanto
as adversidades no meio social, visando atingir toda a rede
municipal de ensino, alunos e educadores, Justificativa.
Excepcionaildade da contratação. Exigência em razão de programa
da Lei
especifico. Situação emergencial caracterizada. Art. 24
Federal n° 8.666/93 e suas ulteriores modificações e decreto Federal
n° 9.412/18

Vistos, etc.
Trata-se de consulta jurídica, por meio da qual a Sra. Secretária
Municipal de Educação solicita parecer desta Assessoria Jurídica acerca da possibilidade de
contratação direta por dispensa de licitação atendimento a exigência definida para a implantação de
programa que atinge do ensino infantil ao ensino médio, e que vem ao encontro das diretrizes
trabalhadas na rede municipal desde 2017, com foco na convivência ética nas escolas.
Assim traía-se de um Projeto Político Pedagógico que visa acolher a discussão quanto as
trabalhar a
adversidades no meio social com consistência ética e teórica, onde objetiva refletir e
educação, sócio emocionai dos alunos, no âmbito familiar, escolar e na sociedade em que vive, e que
já se encontra em desenvolvimento na rede, onde os nossos profissionais de educação terão
disponibilizado este material em todas as Unidades do Sistema de Educação do Município, a
compra destes materiais didáticos específicos visam o aprimoramento do trabalho a ser
desenvolvido.
A Secretária Municipal de Educação informa que o presente trabalho
objetiva trazer a discussão os conceitos de cidadania e ética, sob o enfoque da educação, do papel
Autarquia Municipal De Ensino-AME
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da mulher, integralizando conteúdos disciplinares do currículo. Para tal, abordaram-se os aspectos
conceituais de cidadania e ética, bem como conteúdos específicos nas disciplinas curriculares, além
de questões concernentes à educação, principalmente em seus aspectos morais e éticos. Percebeuse, com 0 aprofundamento do tema, que a educação das crianças é uma das principais ferramentas
para desenvolver, em sua plenitude, o futuro cidadão, sendo esta de responsabilidade compartilhada
entre Estado, família e sociedade. Estabelecida como um direito social, visando alcançar a todos, a
entendam
a composição
para que
educação remete à idéia de cidadania
de direito e deveres pelos quais o cidadão está sujeito em relação à sociedade como um todo, que
precisa ser exercida de modo consciente, ou seja, com indivíduos cumprindo suas obrigações e
possibilitando aos outros exercitarem seus direitos, com base no respeito e dignidade pelo
outro, que quando não observados podem culminar em comportamentos não adequados,
classificados como atos de indisciplina e/ou atos infracionais, a depender de suas variáveis, pondo
em risco o objetivo de educar para formar cidadãos.
Alega ainda que a disponibilidade do material para a continuidade do projeto tem como objeto
discutir a diversidade, a importância do papel da mulher presente na escola, trabalho este que
devera ser realizado com alunos desde os primeiros anos do ensino fundamental , uma vez que
estes anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. De acordo com
pesquisas científicas, o período de 0 a 3 anos é tão decisivo para a estruturação física, intelectual e
emociona! que gera impacto ao longo de toda a vida. Com um desenvolvimento integral saudável, as
crianças têm maior facilidade para se adaptarem a diferentes ambientes e adquirirem novos
conhecimentos. Investir em educação principaimente na primeira infância que é a base para tudo o
que vai ser construído posteriormente. Se não estiver bem alicerçada, essa estrutura poderá ter
rupturas que poderão ser sentidas ao longo de sua vida, identificar os fatores que geram exclusões e
trabalhar com eles. A opção por estes projetos vem a completar a formação do aluno como cidadão
em um contexto em que a escola leve em consideração a realidade social, cultura! e econômica dos
alunos em uma perspectiva de localizar por diversos fatores, as diferenças, que emanam da
realidade deste púbiico objetivando o enfrentamento dos preconceitos e exclusões presentes no dia a
diaeporconseqüentena escola.
Com 0 intuito, de desenvolver com os professores, equipe pedagógica e direção, estudos,
reflexões e diálogo onde se busca mais respeito, tratamento ético e digno onde é tão necessária a
abordagem desta temática na escola para que seja alcançado mais união entre alunos, pais,
professores, equipe pedagógica e direção escolar com objetivo de reduzir a questão da diversidade.
Assim este projeto caracteriza-se como de grande relevância social atingindo toda a
população de forma direta e indireta, e tendo o programa como objetivo o desenvolvimento e
aprimoramento do aluno como um cidadão ético.é mister colocar mais uma vez que será apresentado
um trabalho que objetiva fazer um paralelo entre os conceitos de cidadania e ética, sob o enfoque da
educação de crianças, integralizando conteúdos disciplinares do currículo, que permite a
compreensão de um dos mais importantes preceitos constitucionais o princípio da dignidade da
pessoa humana, conceituando nossa Lei Maior como uma Constituição Cidadã, observamos o
Autarquia Municipal Da Ensino-AME
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quanto é importante que a escola pública busque atingir a qualidade social para todos da comunidade
e a cada um dos seus alunos; garantindo de forma sistemática a apropriação do conhecimento
acumulado pela humanidade: desenvolvendo as diversas habilidades; buscando ainda ter uma visão
de mundo coesa, coerente e consistente; devendo desenvolver possíveis soluções para conflitos
individuais, de grupos e coletivos, alicerçadas em valores éticos, assim estimulando, promovendo e
oportunizando o processo de construção coletiva, participativa na sociedade para manter e ou
transformá-la de forma consciente, crítica, criativa e responsável e que a matéria vai ao encontro de
todas as metas estratégicas que estão no planejamento deste projeto.
Ao Analisarmos o planejamento deste projeto verificamos que este vai ao encontro de todas
as metas estratégicas traçadas pela Secretária Municipal de Educação, portanto para que atinjamos a
finalidade é necessário como colocado em justificativa que segue abaixo, a compra dos materiais
didáticos na forma pretendida face ao caráter de urgência, pelo que se segue:

JUSTIFICATIVA,
Poços de Caldas, 12 de Novembro de 2020.

Considerando que Secretaria Municipal de Educação solicitou
à Autarquia Municipal de Ensino a aquisição de exemplares do livro
"Avesso e Versos: Violência contra a Mulher" da autora Poços caldense Magda Pereira Pinto, volume 1, editora: Unicom Publishing
Group, 86 páginas.
Considerando que o livro possui tema atual e tem o "propósito
de refletir sobre os atos violentos que tem vitimizado muitas
mulheres"; e que pretende "auxiliar as mulheres na busca pelos
seus direitos, por caminhos que possam ajudá-las a encontrar
relações mais saudáveis, sobretudo, com elas mesmas"; e ainda
"busca refletir sobre alguns caminhos que possamos tomar para
realizar outra relação humana, que seja no mínimo mais
respeitosa."
Considerando que o valor unitário do livro é de R$40,00
(quarenta reais) e que se pretende adquirir 60 (sessenta) unidades
que poderão ser utilizados no desenvolvimento de projetos e grupos
de discussão com os profissionais da Rede Municipal de Ensino,
com 0 apoio da Autarquia Municipal de Ensino.
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Considerando que esta aquisição, poderá ser realizada
através de dispensa de iicitação em razão do valor com fulcro na Lei
Federal n° 8.666/93 - art. 24-He Decreto Federal n° 9.412/18.
Considerando que após análises, verificou-se as
disponibilidades orçamentárias e financeiras nas rubricas próprias
da Autarquia, conforme Lei Complementar Federal n° 101 de
04/05/2000, especialmente, art. 16, II, que suportam tal aquisição.
Autorizo 0 processo de compras para aquisição de 60
(sessenta) unidades do livro "Avesso e Versos: Violência contra a
Mulher" de Magda Pereira Pinto, conforme especificações e demais
documentos que acompanham este processo.

ülolol
Prof^ MARIA HELENA BRAGA
Secretária Municipal de Educação
Presidente do Conselho de Curadores - AME

aòci

Assim os materiais em questão são de grande especificidade ensejando a inviabilidade de
competição, também é abordado a impossibilidade de instauração e encerramento de procedimento
administrativo próprio e quanto a forma de compra poderá ser realizada através de dispensa de
licitação em razão do valor com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93 - art. 24 - II e Decreto Federal n°
9.412/18.
O caso em tela versa sobre a possibilidade de contratação de materiais de grande
especificidade, de forma direta pela administração pública por inexigibilidade de licitação,
consubstanciado nos entendimentos doutrinários, decisões do Tribunal de Contas e na Lei Geral de
Licitações e Contratos. Há tempos o tema da inexigibilidade de licitação configura uma
impossibilidade de ser feito, tamanha a atenção (e tensão) que cercam processos do tipo, sobretudo
por órgãos de controle, entes políticos e opinião pública. Daí a importância de decisões técnicas do
Supremo Tribunal Federal, onde verificamos vários julgados no sentido de que os agentes públicos
devem fazê-lo desde que embasados em princípios legais.
Por sua própria natureza, a escolha de materiais didáticos deve ser feita com base na melhor
técnica aplicada na produção do conteúdo ofertado aos estudantes
Tendo como objetivo demonstrar que a contratação direta não se caracteriza como uma livre
atuação do administrador, pelo contrário, trata-se de uma forma eficiente de se alcançar o interesse
público primário. O legislador elencou alguns casos em que o princípio da iicitação cede espaço ao
Autarquia Municipal De Ensino-AME
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princípio da economicidade ou ao primado da segurança nacionai ou ainda para garantir o interesse
púbiico, no que tange à necessidade de o Estado intervir na economia e é com esse fundamento que
surge a contratação direta.
Ao tratarmos de Licitação dispensada, dispensável e inexigível observamos traços distintivos
onde a maioria da doutrina brasileira faz a distinção entre licitação dispensada (art. 17 da Lei de
Licitações), dispensável (art. 24 da Lei de Licitações) e inexigível (art. 25 da Lei de Licitações),
contudo não há unanimidade sobre o assunto.
Para Justen Filho não há distinção entre licitação dispensada e dispensa de licitação, visto
que em ambos os casos o legislador autoriza a contratação direta. Trata-se de autorização legisíaíiva
não vinculante para o administrador, isto é, cabe ao administrador a decisão discricionária entre
realizar a licitação ou não. Por outro lado, Fernandes indica que a principal distinção entre licitação
dispensada e a licitação dispensável estaria no sujeito ativo que promove a alienação, visto que no
primeiro caso quem figura como alienante é a Administração no interesse em ceder parte de seu
patrimônio e no segundo caso seria a situação oposta, ou seja, a Administração estaria como regra,
na condição de compradora ou tomadora de serviços.
Vejamos ainda outra distinção quanto a observância obrigatória das formalidades instituídas
no artigo 26 da Lei de Licitações. Na dispensa de licitação, com ressalva dos incisos I e II do artigo
24, é sempre obrigatória a observância das formalidades do referido artigo, já na licitação dispensada,
a observância do artigo 26 da Lei 8.666/93 seria apenas nas hipóteses dos parágrafos 2° e 4° do
artigo 17.
Em relação à diferença entre a inexigibilidade da licitação e a dispensa de licitação, esta é
produto da vontade legislativa enquanto aquela deriva da natureza das coisas, isto é, a licitação será
inexigível quando a disputa for inviável e por isso que a Administração deve verificar primeiramente
se a licitação é exigivel ou inexigível para depois verificar se estão presentes os pressupostos da
dispensa da licitação. Não estando presente nenhum dos casos de contratação direta, o
procedimento licitatório se impõe.
Passamos para o caso em tela que trata da dispensa de licitação prevista no artigo 24 da Lei
8,666/93 e se trata de exceção à regra da licitação, devendo sua interpretação ser restritiva, ou seja,
0 artigo 24 traz um rol taxativo de hipóteses em que se pode dispensar o procedimento
licitatório.Deve-se ressaltar que mesmo que a situação esteja elencada entre o rol de situações em
que a licitação é dispensável, cabe à Administração decidir, em face às circunstâncias do caso
concreto, por meio da discricionariedade, dispensar ou não o certame.
Ao analisarmos as hipóteses de dispensa de licitação previstas no artigo 24 da Lei 8.666/93 vejamos,
0 legislador admitiu a dispensa de licitação em razão do pequeno valor, em razão do objeto e em
razão da pessoa. Na Dispensa em razão do pequeno valor os casos previstos nos incisos í e II do
artigo 24 da Lei de licitações, conforme texto abaixo:
Autarquia Municipal De Ensino - AME
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“/Art. 24. É dispensável a licitação: (...) l-para obras e serviços de
engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de
uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente;
II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações,
nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez; (...)"

Nesses casos, o legislador levou em conta o princípio constitucional da economicidade, que
deve nortear os atos administrativos. Ressalte-se que se as obras, serviços e compras forem
contratadas por sociedade de economia mista e empresa pública, bem como por consórcios públicos,
autarquia ou fundação qualificadas por lei como agências executivas, o percentual será de 20% (vinte
por cento) sobre a mesma base de cálculo, consoante o § 1° do artigo 24 da Lei 8.666/93:
1o Os percentuais referidos nos Incisos I elido caput deste artigo serão
20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por
consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por
autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências
Executivas.”

Assim, cabe colocar que atendidos os requisitos dos incisos acima referidos, será permitida a
contratação direta para obras e serviços de engenharia com valores até R$ 33.000,00 (trinta e três mll
reais) e além disso, para os demais serviços e compras, a dispensa de licitação poderá ser realizada
até 0 limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
Necessário se faz observarmos ainda uma questão de extrema importância que tange quanto
ao fracionamento do objeto que de acordo com JUSTEN FILHO, o fracionamento de contratações é
perfeitamente válido; o que não se admite é que o fracionamento conduza à dispensa de licitação. No
caso de pluralidade de contratos homogêneos, de objeto similar, deve ser considerado o valor global,
tanto para fins de aplicação da dispensa de licitação em razão do valor quanto para determinação da
modalidade de licitação cabível.
E cabe ainda colocar no caso de modificação posterior à contratação que conduza à
superação do valor limite previsto em lei para a dispensa de licitação em razão do valor, JUSTEN
FILHO leciona no sentido de que se os valores ultrapassarem em razão da aplicação da
intangibilidade da equação econômico-financeira, reputa-se válida a alteração dos valores
contratuais, sendo aplicada a mesma idéia aos casos de reajuste como de revisão de preço.
Entretanto, em face de modificações voluntárias por parte da administração, não se reputam válidas
as ampliações contratuais que façam superar os valores limites.
O legislador destacou que a licitação poderá ser dispensada quando o valor for ínfimo, ou
seja, considerou que até determinados limites de valor o Administrador Público poderia dispensar a
Autarquia Municipal De Ensino - AME
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licitação, contratando com particular de forma direta. Os dois primeiros incisos tratam de casos de
"pequeno valor, na qual a relevância econômica não justifica os gastos com uma licitação comum.
Assim procedimento licitatório é a regra para contratação com Administração pública, e esta,
quando realizada deverá estar pautada nos princípios constitucionais e específicos, sob pena de
invaiidade do ato administrativo. Nos casos de contratação direta, Administração Pública deve buscar
sempre o interesse púbiico (o bem comum), dentro de um menor espaço de tempo e no meihor preço
com intuito da preservação do patrimônio púbiico, cabe colocar que o administrador público nos
casos de dispensa e inexigibilidade, deverá respeitar os ditames constitucionais e específicos,
sobretudo cujo descumprimento configure infração de natureza penai.
Em suma, sempre cabe pontuar da reai importância do instituo da iicitação como forma de
controiar as atividades do Administrador púbiico na gerência dos recursos púbiicos, o Administrador
público deve ter muita cauteia ao dispensar ou tornar como inexigível o procedimento licitatório, haja
vista que o iegisiador impõe iimites de poder de discricionariedade, sob pena de ser punido não
somente quando contratar diretamente, mas também quando deixar de observar as formalidade
exigíveis para tais processos e cabe ainda explicitar o entendimento de Sérgio de Andréa sobre a
ética do Administrador Público para que fique como ensinamento como deve ser procedida uma
gestão pública: “Nào basta que o administrador se atenha ao esíríío cumprimento da lei; os exercidos
de seus direitos, poderes e faculdades devem ser informados por princípios éticos, devendo fazer-se,
de modo regular, sem abuso,"(FERREIRA, Sérgio. 1981)
Uma vez que a licitação é um procedimento administrativo formai que tem como escopo
proporcionar à Administração uma aquisição, uma venda, ou uma prestação de serviços da forma
mais vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, impessoalidade,
moralidade e publicidade.
A licitação visa a garantir a moralidade dos atos administrativos e dos procedimentos da
Administração Pública, e também a valorização da livre iniciativa pela igualdade no oferecimento da
oportunidade de prestar serviços, bem como de comprar ou vender ao Poder Público.
Desse modo, a ausência de licitação somente se admite por exceção, nos casos indicados
em lei, ressalte-se, que os dispositivos legais prevendo hipóteses de dispensa ou inexigibilidade
devem sofrer interpretação estrita (sem alargamento do seu conteúdo), privilegiando-se sempre a
ampla disputa entre os interessados.
Superada esta fase, cabe ainda frisar a necessidade da Habilitação Jurídica e a Regularidade
Fiscal nos procedimentos administrativos para contratação, sempre a Administração tem o dever de
verificar estes requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém,
excepcionaimente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos,
notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1° do art. 32 da Lei
8.666/93.
Autarquia Municipal De Ensino-AME
Rua Minas Gerais, n®664, sala 701,7° andar, Centro Poços de Caldas, MG. CEP 37701004 autafQuiadeensino@qmail.com

«2B

,.x

fm ^

ít
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido;
Veve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei n° 8.666,
de 1993) e constitucional (art. 195, § 3®, da CF) de que nas licitações
públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexlgibllídade, é obrigatória a
comprovação por parte da empresa contratada de:
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei n°
8.212, de 1991);
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais(SRF-iN
n° 80. de 1997); e
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei n° 8.036, de
1990). Acórdão 260/2002 Plenário.

Na iógica da Lei de Responsabilidade Fiscal todas as despesas devem estar previstas no
orçamento vigente, obedecendo às dotações orçamentárias, objetivando impedir a execução de
despesas sem as correspondentes receitas, o que resultaria em déficits constantes, elevando os
níveis de endividamento público.
De acordo com a Lei Orçamentária Anual, e para cada despesa existe um crédito que não
pode ser ultrapassado, Daí porque anuir que o empenho deve ser feito previamente à liquidação da
despesa, para que não ocorra falta de dotação orçamentária no momento da liquidação e assim se
venha a provocar uma despesa incorrendo-se em falha pela ausência de dotação inerente
devidamente aprovada.
Assim, em síntese, demonstrada a situação de excepcionalidade no caso em tela,
obsen/amos que foi minuciosamente justificada pelo Gestor quanto a essencialidade da contratação,
face a documentação juntada neste procedimento demonstra ser o caminho mais vantajoso para a
Administração posto isto, resta deixar consignado que a empresa em questão demonstrou
habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal e ainda em relação aos preços apontados,
verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado para material didático
semelhante, podendo a Administração adquiri-los sem qualquer afronta à lei de regência dos
certames iicitatórios.
Portanto, em tese, desde que cumpridas todas as imposições elencadas, com a
observância nos princípios de economicidade, isonomia, legalidade, eficiência, moralidade, opinamos
pela possibilidade Jurídica da contratação, conforme pretendido pelo consulente, com fundamento
Com fundamento no Art. 24 inciso II, da Lei Federal n° 8,666/93 e ulteriores modificações.
É 0 parecer. Sub censura,
a Sra, Secretária Municipal de Educação, consulente para as providências pertinentes.
//

Poços de Caldas, 30 de Novembro de 2020

ê
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^ndra Marla^ewelra Pammorw Quinteíro
.
^Pfocuradora Mun/cipal
Autarquia Municipal De Ensino - AME
Rua Minas Gerais. n“664, sala 701, 7° andar, Centro Poços de Caldas, MG.CEP 37701004 autarauiadeensino@Qmail.com
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23/11.^020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fis.áèZ^

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇAO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

33.909.435/0001-02
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

12/06/2019

NOME EMPRESARIAL

MAGDA PEREIRA PINTO 58275819667
TlTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

GRAZIE VITA

ME

cOdigo e descriçAo da atividade econômica principal
85.99-6-99 ● Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
58.11-5-00 - Edição de livros
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURlDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NUMERO

R BIAGIO VARALO

84

CEP

BAIRRO/DISTRITO

37.701-424

JARDIM GAMA CRUZ

complemento

UF

município
POCOS DE CALDAS

ENDEREÇO ELETRÔNICS

TELEFONE

magdaunb@yahoo.com.br

(35)8438-9787

MG

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

12/06/2019

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instnjçâo Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 23/11/2020 às 16:31:40(data e hora de Brasília).
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è MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: MAGDA PEREIRA PINTO 58275819687
CNPJ: 33.909.435/0001-02
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendenoras em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
^
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz
e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
naíf
®
® abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a a d do parágrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014
Emitida às 13:42:49 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 23/02/2021.
Código de controle da certidão: 8CDD.3CEB.081D.2A7E
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

ií'

23/1',*:020

Portal do Cidadão

Fls.^ÍZ£í

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS REUTIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A dIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL:

MAGDA PEREIRA PINTO 58275819687 - MEI

CNPJ:

33.909.435/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos
e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima, que
vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão,
CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do
Contribuinte acima identificado, relativas a débitos tributários ou não
tributários, de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito
desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública
Municipal.
Emitida em: 23/11/2020 16:36:32
Válida até o dia: 22/01/2021
Código de controle da certidão: 66F750467A027D4CEC04
Destinação:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

transparencia.pocosdecaldas.mg.gov.br:8O81/portalcidadao/#78c30513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb259a7a6f4J1ed5c8ífc4a4f3...
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23/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAiXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

33.909.435/0001-02
Inscrição:
Razão Social: MAGDA pereira pinto 58275819687
R BIAGIO VARALO 84 / JARDIM GAMA CRUZ / POCOS DE CALDAS / MG /
Endereço:
37701-424

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

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

Validade:23/ll/2020 a 22/12/2020
Certificação Número: 2020112304251242354430

Informação obtida em 23/11/2020 16:35:55

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

1/1
htlK^o://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

ALVARÁ DE LICENÇA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°. 00044217
RAZÃO SOCIAL: MAGDA PEREIRA PINTO 58275819687 - MEI
NOME FANTASIA: GRAZIE VITA
REG. JUCEMG / CARTÓRIO:
C.N.P.J.: 33.909.435/0001^2
ENDEREÇO: RUA BIAGIO VARALO,84, JARDI^r^AMA CRUZ - ZJ^U2A - POCOS DE CALDAS - MG

REGIME DE RECOLHIMENTO DO ISSQN: MEI - Micro Empraendedor Individual
INiCIO DE ATIVIDADE: 12/06/2019
ÁREA OCUPADA/UTILIZADA: 12,00 M*
ITEM DE SERVIÇO (ANEXO I DO CTM): 8.02; 13.02; 17.02;l Í09

CNAE:
85.99-6/99 - Outras atividades de ensino não ^e^ecipca^s an^rjormente; 58.11-5/00 - Edição de livros;
■■
■ "
e-^^pro0ramas de televisão não
59.12-0/99
- Atividades de pósj}roduç|p^ihém§i^
especificadas anteriorment^; <
-d^i^Qgfa^ã^ãfceto aérea e submarina;
4!M
' ^[^teS/^erviços especializados
74.20-0/04 - Filmagem de^f^W^'
os dé oraanização de feiras,
de apoio adminlstratívo^^6:^pe'
congressos, exposiçõ^ e'fast<B8^^.92-0/99 ● En8lna.di.arte é|^ultura nâo^éipeclflodd^ anteriormente;
85.99-6/04 - TreinamentoVm^dQMnvoíyimantoWdfiiajpnaJ.ejgerenclal;85.99^/0^'^^os preparatórios
para concursos
^-

CONTRATO SOCIÃD

OBSERVAÇÕES:
SOMENTE ESCRITÓRIO

POÇOS DE CALDAS 13 DE SETEMBRO DE 2019
ATENÇÃO:
● Qualquer alteração cadastral deverá ser comunicada à Prefeitura dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrôncia;
● O Alvará de Licença perderá a validade, devendo outro ser requerido, quando ocorrer: I- Modificações no ramo de atividade: II- Mudança da
localização; III- Aumento ou diminuição da área do imóvel ocupada ou utilizada pelo estabelecimento e suas dependências.
(Artigos 14 Inciso II e 245 Inciso II do Código Tributário Municipal — Lei complementar n". 91. de 23/12/2007, e alterações posteriores)
^
I C6d- Alv.: 1356 C6d. Mob.: 103470
Impresso em:06/04/2020| A autenticidade deste documento pode sar verificada em: http://service8.pocosdecaldas,mg.gov.br/alvafa

Fls.£L_/-dí._
i

/

).

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
0

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
CNPJ 17.854.977/0001-79
AV. PADRE FRANCIS CLETUS COX,300, COUNTRY CLUB, POOS DE CALDAS/MG
Ref.
PROCESSO

4nflinft174
19/11/2020
SEMINC FICHA 0004
11/2020

CREDOR 15708-MAGDA PEREIRA PINTO, 582.758.196-87
RUA BIAGIO VARALO,84, JARDIM GAMA CRUZ, POCOS DE CALDAS, MG, CEP 37701-424, Cl MG 4144154,
Bco 1. Ag 4271-4, BANCO DO BRASIL, C/C 23.838-4, Fone (35)98438-9787
IMPORTÂNCIA

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE 60(SESSENTA) UNIDADES DO LIVRO 'AVES
SOS E VERSOS; VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" PARA SE
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

DOTACAO
Orgao
Unidade
Classificacao

Subprojeto
Fonte TCE/MG
Conta

Debite

2.400,00

Valor

03
01
1236412034.001
339030
33903044

RECURSO ORDINÁRIO
AME - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
AME - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Material de Consumo
Material Bibliográfico Nao Imoblllzavel

100
6.01

Recursos Ordinários
DESPESAS RESULT. EXEC, ORÇAMENTARIA

SALDOS

(A'
(^tJuc^oshioka

MARIA HELENA BRAGA
PRESIDENTE CONSELHO CURADORES
Ordenador da Despesa
LiQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
MARIA HELENA BRAGA
PRESIDENTE CONSELHO CURADORES

19/11/2020

Ficha 004
17.419,91
2.400,00
15.019,91

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

CONTADOR
Responsável Técnico
ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo 0 pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federai 4320/64)

/

/

MARIA HELENA BRAGA
PRESIDENTE CONSELHO CURADORES

/

/

QUITACAO

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quítacao.
(Dois mii e quatrocentos reais)

Ass
Nome

/
Dt
Documento

Banco/Cheque

Voucher

/

Preparado por
MiTSUO YOSHiOKA

.LN_RS.807-884,GES143 -738133 14:31:11 Pag.0001

Data de Recebimento

NFA-«
N* 025.858,267

Identificação e Assinatura do Ftecebedor

SÉRIE 890

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Rscal
Avulsa EletrOnIca

GOVERNO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS

CHAVE DE ACESSO

0 - Entrada
1 ● Salda

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

3,)^

I

12 0617 8512

3120 1216 9077 4600 0113 5589 0025 8582

N»: 025.858.267

CNPJ: 16907746000113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Série: 8d0
Folha:001 / 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

131203948773570 - 10/12/2020

DATA ENTRADA/SAlDA

CEP

BAIRRO / DISTRITO

ENDEREÇO
UJ
CC

10/12/2020

582.758.196-87

MAGDA PEREIRA PINTO
z

□ATA DA EMISSÃO

CPF/CNPJ

NOME / NOME EMPRESARIAL

FONE/FAX

UP

3632 - POCOS DE CALDAS

35984389787

MG

5

CPF/CHPJ

ENDEREÇO

O)

RUA MINAS GERAIS. 664
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RECIBO

Recebemos 60 unidades do livro Avessos e Versos: Violência Contra
Mulher, autora Magda Pinto,

Poços de Caldas, 15 de dezembro de 2020.
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Maria Helena Braga
Secretária Municipal de Educação
Maria Helena Braga
Mstrtctito 2XS40

