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PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO nº059/2017 - EDITAL DE LEILAO nº001/2017 

LEILÃO Nº: 001/2017 

DATA: 26 DE DEZEMBRO DE 2017.       
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
  
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE 
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. 
  
O Município de Pedras de Maria da Cruz-MG, situada à Praça Ernani Pereira nº 291 – Centro – 
Pedras de Maria de Cruz, através de sua comissão permanente de licitações torna público, que 
realizará na data de 26 de dezembro de 2017 às 09h:00min, LEILÃO PÚBLICO DO TIPO MAIOR 
LANCE, DE VALOR IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO para venda de veículos 
inservíveis e/ou obsoletos no estado em que se encontram, pertencentes ao patrimônio deste 
município. 
 

O presente certame será regido pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal nº 12.846 de 1º de Agosto de 2013, Lei 
Complementar 147 de 07 de Agosto de 2016 e ainda pelas cláusulas e condições contidas neste 
Edital e seus anexos. 

 

1. OBJETO 
  
1.1. O presente Leilão tem por objeto a venda de veículos bens patrimoniais inservíveis e/ou 
obsoletos para a administração, no estado que se encontram, pertencentes ao patrimônio do 
Município de Pedras de Maria da Cruz - MG, conforme o Anexo I deste Edital.  
 
1.2. Os bens mencionados no anexo serão vendidos no estado de conservação e condição em 
que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelo licitante, não 
cabendo, após a arrematação, a respeito deles, qualquer reclamação quanto às suas qualidades 
intrínsecas ou extrínsecas, tais como a falta de peças ou documentação. 

 
2. LOCAL, DATA E HORÁRIO 
 
2.1 O Leilão realizar-se-á na Praça Ernani Pereira, centro deste município, ao lado da Prefeitura 
municipal, no dia 26 de dezembro de 2017 as 09:00hs. 
 
3. DO HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS LOTES 
 
3.1. Os lotes poderão ser examinados dos dias 28/11/2017 a 21/12/2017 no horário de 08:00 às 
11:30 horas e 13:30 às 16:00 Horas, no pátio da prefeitura municipal, Praça Ernani Pereira, 291 
Centro – Pedras de Maria da Cruz. 
 
4. DO FUNDAMENTO JURÍDICO E REALIZAÇÃO 
 
O processo de preparação, organização e realização do respectivo leilão está a cargo da Comissão 
Especial de Avaliação e Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei nº. 8.666/93 
e alterações posteriores. 
O leilão público será conduzido e levado a efeito pelo Leiloeiro Administrativo do estado, 
WANDAICK BATISTA MENDES, matriculado sob o número 667734, cedido pela delegada de 
polícia da comarca de Januária-Mg, V. Exa. Lujam Pinheiro de Souza, conforme o disposto no 
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preâmbulo deste Edital, que se incumbirá de desenvolver os procedimento, no dia, horário e local, 
conforme preconizado neste Edital.  
 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 - Poderá participar desta licitação, qualquer pessoa física maior de 18 (dezoito) anos ou 
emancipada, ou pessoa jurídica. 
 
6. DO PROCEDIMENTO DO LEILÃO 
 
6.1.  O leilão terá início no horário indicado, quando poderão oferecer lances as pessoas físicas e 
jurídicas, inscritas respectivamente no Cadastro de Pessoa Física - CPF e no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda, possuidoras de documento de identificação. Não 
será admitida a participação de servidores do Executivo e Legislativo do Município de Pedras de 
Maria da Cruz (efetivos, comissionados ou contratados) e os menores de 18 anos; 
6.2. No local, horário e dia aprazado, o Leiloeiro Administrativo dará início aos trabalhos, 
procedendo-se ao leilão, obedecida a ordem dos lotes de veículos especificados no ANEXO I deste 
Edital, para se aferir a melhor oferta, tomando-se por base o valor da avaliação;  
6.3. Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, o Leiloeiro Administrativo poderá alterar 
a ordem dos lotes de veículos especificados no ANEXO I deste Edital;  
6.4. Os intervalos dos lances serão definidos pelo Leiloeiro Administrativo;  
6.5. A simples oferta de lance implica na aceitação expressa pelo ofertante de todas as normas 
estabelecidas neste Edital, nas condições de venda e pagamento do leilão;  
6.6.   Após a confirmação do lance vencedor pelo leiloeiro e respectiva arrematação, o arrematante 
deverá comparecer perante a Comissão Permanente de Licitação, para efetuar o depósito da 
caução no mesmo valor do lance ofertado, mediante cheque de sua emissão ou da pessoa jurídica 
que representa. 
6.6.1. Não será aceita caução em espécie; 
6.6.2. O licitante que não possuir cheque disponível para efetuar a caução será excluído do 
certame; 
6.7. O Arrematante que não comparecer à mesa, no prazo de 15 minutos, ou que não apresentar 
os documentos descritos no subitem 6.8 do edital, além de perder o direito ao bem ou ao lote de 
bens, também sujeitar-se-á às penalidades previstas nos art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993;  
6.8. Ao arrematante, será exigida os seguintes documentos; 
I - Sendo pessoa física: deverá portar Carteira de Identidade, prova de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF, e comprovante de endereço;  
II - Sendo pessoa jurídica: registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; comprovante de endereço;  
6.9. No ato da arrematação o licitante vencedor deverá emitir cheque de sua conta corrente ou da 
pessoa jurídica que está representando, nominal à Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da 
Cruz, a título de caução. O pagamento deverá ser efetuado conforme previsto no item 7.2, com a 
devolução do cheque emitido a título de caução após confirmação do pagamento. 
6.10 - A presente licitação transferirá o domínio e a posse dos veículos automotores relacionados 
no anexo I, com todos os débitos relacionados ao mesmo de responsabilidade do arrematante, no 
estado de conservação em que se encontram, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao município 
qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparo dos mesmos;  
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6.11 - Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os bens vendidos, 
bem como a correspondente identificação dos Arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da 
licitação, em especial os fatos relevantes;  
 
7 - DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO. 
 
7.1. Os bens serão leiloados com pagamento no máximo em 03(três) dias uteis, por quem oferecer 
o maior lance, de valor igual ou superior ao valor da avaliação. Caso o pagamento não seja 
efetuado no prazo previsto no item 7.4 e seja efetuado com o depósito do cheque emitido como 
caução, o arrematante terá de aguardar sua compensação para posterior liberação dos bens 
arrematados. 
 
7.2. O pagamento do lote arrematado poderá ser efetuado mediante transferência bancária ou 
depósito em dinheiro na conta corrente da Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, até as 
16:00 horas do dia 29.12.2017, conforme dados abaixo: 
Banco do Brasil - Ag. 283-6 - conta n.º 35.854-1. 
CNPJ da Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz: 25.208.156/0001-08.                                                                                               
 
7.3.  Após efetivação do pagamento nas condições previstas no item anterior, o arrematante deverá 
entrar em contato com a Secretário de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Pedras 
de Maria da Cruz, com a Sr. Charlon Mendes dos Santos, e confirmar/comprovar o 
depósito/transferência efetuado, solicitando a devolução do cheque caucionado no momento da 
arrematação e o Termo de Liberação do Bem Arrematado.  
 
7.4. Caso o arrematante não confirmem o depósito ou a transferência do valor do pagamento do 
lote arrematado até o dia 29/12/2017 – sexta feira - às 16:00 horas, prazo estipulado neste edital, o 
cheque recebido em caução será depositado no próximo dia útil. Neste caso a arrematação e a 
entrega do bem somente se concretizarão, após a compensação do cheque; 
 
7.5. Somente após a comprovação do pagamento, o arrematante estará autorizado a retirar os 
bens arrematados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.  
 
7.6.  A transferência da propriedade, bem como todas as despesas relativas aos veículos, correrão 
por conta dos respectivos arrematantes. 
 
7.7 – Ao arrematante que não pagar os bens arrematados será aplicada uma multa diária no 
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do bem, além de responder judicialmente pelo ato. 
 
7.8. O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo arrematado, para sua propriedade, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido 
sem ressarcimento do valo pago, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº. 9.503/97. 
 
7.9 - Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o lote como 
pertencente ao Município de Pedras de Maria da Cruz - MG, após a concretização da alienação. 
 
7.10 - É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma 
negociar o(s) seu(s) lote(s) antes do pagamento e recebimento do TERMO DE LIBERAÇÃO do(s) 
lote(s) arrematado(s). 
 
7.11 - O documento de transferência dos veículos arrematados, Certificado de Registro de Veículo 
(CRV) será preenchido no nome do licitante arrematante.  
 
8 – PRAZO PARA A RETIRADA DO BEM 
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8.1 - A não retirada do bem pago pelo arrematante no prazo de 05 (cinco) dias úteis, implicará na 
aplicação de multa diária no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do bem. 
 
8.2 - A retirada dos bens arrematados poderá ser feita mediante apresentação do TERMO DE 
LIBERAÇÃO, devidamente autorizado pela comissão permanente de licitações, nos seguintes 
horários: de segunda a sexta feira das 08:00 às 12:00 horas, não sendo aceitas reclamações 
posteriores referente ao valor da arrematação ou estado do bem. 
8.3 – A entrega dos veículos será efetuada juntamente com Certificado de Registro de Veículo 
(CRV) devidamente preenchidos e com as assinaturas do arrematante e do representante do 
Município com firma reconhecida em cartório. 
8.4 - Todas as providências de remoção, carregamento, desmontagem e transporte, bem como seu 
pagamento, serão de única e exclusiva responsabilidade do arrematante, inclusive autorização e 
impostos junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. 
 
9 – DAS PENALIDADES 
 
9.1 - A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita as licitantes às  penalidades, indicadas 
na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993; 
 
9.2 - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do Municipio de Pedras de Maria da Cruz - MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
9.3 - 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, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o 
Municipio de Pedras de Maria da Cruz - MG pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na condição anterior. 
 
9.4 - As sanções previstas nos sub-itens 9.2 e 9.3 são aplicáveis também às licitantes que se 
envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão. 
 
9.5 - DO JULGAMENTO 
 
9.5.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer o maior lance. 
 
9.5.2 - Não serão aceitos lances em condicional ou abaixo do valor da avaliação. 
 
9.5.3 – Poderá o Presidente da Comissão Permanente de Licitação o direito de estabelecer o valor 
mínimo de “Lance posterior” ao ofertado anteriormente. 
 
9.7 - DOS RECURSOS 
 
Os recursos arrecadados serão destinados a complementar as despesas de Capital do Município 
para aquisição de novos bens patrimoniais. 
 
9.8 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.8.1 – O Município de Pedras de Maria da Cruz – Minas Gerais, poderá revogar ou anular esta 
licitação nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.8.2 - A Comissão Especial de Avaliação do Município dirimirá as dúvidas que suscite o edital, 
desde que argüidas por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o leilão. 
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9.8.3 - Fica reservado o direito da Administração de alterar a composição, retirada, inclusão e ou 
agrupamento de lotes de leilão, antes ou durante a realização do mesmo, sem que caiba aos 
pretendentes qualquer direito a indenização. 
 
9.8.4 - Os lotes somente serão liberados após a devida homologação do resultado do certame.  
 
9.8.5 - Os arrematantes não poderão alegar, para fins de direito, o desconhecimento das condições 
previstas no Edital que inclusive serão lidas no início do leilão. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 - O presente Edital não importa em obrigação de venda, desde que as ofertas sobre o bem 
não atinjam o valor do lance mínimo inicial estabelecido no ANEXO I; 
 
10.2 – Ao Município de Pedras de Maria da Cruz – MG, se reserva no direito de adiar, revogar ou 
anular a licitação, incluir ou excluir lotes do leilão, a qualquer tempo, sem que do seu ato assista 
aos licitantes direito a qualquer indenização, ou ainda, retirar-se antes do Leilão, caso seja 
constatada alguma irregularidade. 
 
10.3 - A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes 
das exigências e condições estabelecidas no presente Edital. Os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão de Avaliação e Alienação. 
 

10.4. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
foro da Comarca de Januária/MG. 

10.5. Este Edital está disponível na integra no sitio oficial do município 
www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br e poderá ser obtido gratuitamente mediante solicitação por e-
mail através do endereço licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou na Diretoria Divisão de 
Contratos e Licitações do Município de Pedras de Maria da Cruz, na Prefeitura Municipal à Praça 
Ernani Pereira nº 291 – Centro – Pedras de Maria da Cruz, mediante pagamento de R$ 0,10 por 
página, para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do 
comprovante de pagamento do documento de arrecadação Municipal, devidamente autenticado por 
banco. 

10.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações com o apoio da 
Assessoria Jurídica do Município. 

10.7 - Fazem parte integrante deste Edital: 

- Anexo I – Relação detalhada dos Veículos; 

- Anexo II - Modelo de recibo de arrematação; 

- Anexo III - Modelo do termo de liberação; 

 
Pedras de Maria da Cruz – MG, 20 de novembro de 2017 
 

 
 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente CPL 
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ANEXO I – RELAÇÃO DETALHADA DOS VEICULOS  
 

PROCESSO LICITATORIO 059 /2017 - LEILÃO Nº. 001/2017 
  

LOTE DESCRIÇÃO DO BEM SITUAÇÃO 
LANCE 

INICIAL 

LOTE 01 

MITSUBISHI, PAJERO TR 4, 4x4 FLEX, COR PRATA, 
ANO MOD 2011/2012 PLACA HLC – 2216 SHASSI – 
93XFRH77WCCB64439 / RENAVAM 00419484183 
AVALIADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 

RECUPERAVEL  R$ 20.000,00 

LOTE 02 

FIAT PALIO WEEKEEND HLX 1.8 FLEX ANO 2007 COR 
PRATA, ANO/MOD 2007/2007 PLACA HMN – 7310 
CHASSI – 9BD17306T74212167 RENAVAM 
00939040751 AVALIADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL 
REAIS). 

RECUPERAVEL R$7.000,00 

LOTE 03 

FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX ANO/MOD 2006/2007 COR 
CINZA, PLACA HEJ – 1167 CHASSI – 
9BD11930571036490 RENAVAM 889685630, AVALIADO 
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DOCUMENTOS A 
PAGAR 2015, 2016 E 2017 E AINDA TAXAS PARA 
RETIRADA DE 2ª VIA DO CRV. 

RECUPERÁVEL R$ 5.000,00 

LOTE 04 

FIAT DOBLO RONTAN 1.8 FLEX ANO/MOD 2009/2009 
COR BRANCA, PLACA HMH – 7126 CHASSI 
9BD22315592015918 RENAVAM 00150588844, 
AVALIADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). 

RECUPERAVEL  R$ 6.000,00 

LOTE 05 

FIAT DUCATO DIESEL 2.8 IDTD ANO/MOD 2005/2005 
COR BRANCA, PLACA HMG-4325 CHASSI – 
93W231H2151023218 RENAVAM 00854098160, 
AVALIADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 

RECUPERÁVEL R$ 10.000,00 

LOTE 06 

FIAT FIORINO 1.3 FLEX ANO/MOD 2007 COR BRANCA 
PLACA HMN – 7311 CHASSI – 9BD25542978799236 
RENAVAM 00939042797 AVALIADO EM R$ 2.000,00 
(DOIS MIL REAIS). 

SUCATA – 

BAIXADO NO 

DETRAN 

R$ 2.000,00 

LOTE 07 

FIAT UNO MILLE WAY 1.0 FLEX ANO/MOD 2010/2011 
COR BRANCA, PLACA HLF – 4408 CHASSI – 
9BD15844AB6535096 RENAVAM 259272612 – 
AVALIADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

RECUPERÁVEL R$ 5.000,00 

LOTE 08 

FIAT UNO VIVACE 1.0  FLEX ANO/MOD 2011/2012 COR 
BRANCA PLACA NXX-0150 CHASSI – 
9BD195152C0253228 RENAVAM 00357852354 
AVALIADO EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). 

RECUPERÁVEL R$ 9.000,00 

LOTE 09 

 

MOTOCICLETA DAFRA SPEED 150 ANO/MOD 
2008/2008 COR VERMELHA, PLACA HHU-2975 CHASSI 
– 95VCA1F288M014488 RENAVAM 00979202680 
AVALIADO EM R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). 
 

RECUPERÁVEL R$ 200,00 

LOTE 10 

MOTOCICLETA DAFRA SPEED 150 ANO/MOD 
2008/2008 COR VERMELHA, PLACA HHU-2976 CHASSI 
– 95VCA1F288M014481 RENAVAM 00979203791 
AVALIADO EM R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). 

RECUPERÁVEL R$ 200,00 
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LOTE 11 

VEICULO ONIBUS M.BENZ LP 1113 ANO/MOD 1980 
COR AZUL PLACA - GVJ-1374 CHASSI – 
34405811476589 REM, RENAVAM 00242636870 
AVALIADO EM R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). 
 

RECUPERAVEL R$ 3.000,00 

LOTE 12 

VEICULO MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER STD 
STREET DIESEL ANO/MOD 2006/2007 COR BRANCA 
PLACA HMG-8767 CHASSI –8AC9036727A957822 
RENAVAM 00904243737 AVALIADO EM R$ 16.000,00 
(DEZESSEIS MIL REAIS). 
 

RECUPERÁVEL R$ 16.000,00 

LOTE 13 

LANCHA COM MOTOR 40HP ANO/MOD 2009 COR 
BRANCA AVALIADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 
 
 

RECUPERÁVEL R$ 2.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

Pedras de Maria da Cruz – MG, 20 de novembro de 2017 
 

 
 
 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente CPL 
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PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS 
 

ANEXO – II   PROCESSO LICITATORIO 059/2017 - LEILÃO Nº. 001/2017 
  

 
MODELO DE RECIBO DE ARREMATAÇÃO 

 
 
Recebemos do Sr.(a) 

__________________________________________________________________ CPF: 

______________________________________, CI ______________________________, residente 

à Rua ______________________________________________________________ 

número_________, Bairro _______________________________, Cidade 

_______________________________________, Cep.: _______________________ Tel. 

fixo_______________________ Celular: __________________,  

o  cheque no valor de R$ ___________________________, do Banco 

_______________________________________, Ag._____________ ,relativo ao pagamento pela 

arrematação do lote _____________ no leilão público 01/2017 da Prefeitura Municipal de Pedras 

de Maria da Cruz, cujo valor poderá ser transferido para a conta corrente da Prefeitura junto ao 

Banco do Brasil - Agência 35.854-1  -  Conta 283-6, no dia 29/12/2017 às 16:00 horas e 

imediatamente comunicado e comprovado junto à Secretaria de Finanças, para que o cheque ora 

recebido não seja depositado.  

Caso o depósito ou transferência não seja efetuado e comunicado até as 16:00 horas do dia 

29/12/2017, o cheque ora recebido será como calção será depositado no próximo dia útil até as 14 

horas e o bem arrematado, liberado após a sua compensação, nos termos do edital.  

 

Pedras de Maria da Cruz, ________ de _______________ de 2017 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura 

Nome do funcionário: 

Cargo: 

 
Arrematante: 
De acordo:  
 
Assinatura: __________________________________________________________________ 
 
* Necessário anexar cópia da carteira de identidade e CPF, para preenchimento do DUT/DETRAN. 
* Anexar a carta de credenciamento ou procuração, se for o caso.  
 

Recibo emitido em 02 vias - 1ª arrematante / 2ª Prefeitura, anexada ao cheque 
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ANEXO III - PROCESSO LICITATORIO 059 /2017 - LEILÃO Nº. 001/2017 
  

 
 
 

MODELO DO TERMO DE LIBERAÇÃO 
 

 
 
Eu, abaixo assinado, na qualidade de Autoridade competente,  autorizo o Sr.(a) 

_______________ CPF: _____________, CI ____________, retira da garagem da Prefeitura 

Municipal de Pedras de Maria da Cruz – MG o veículo ______________________ lote 

_____________ referente ao leilão público 01/2017 da Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da 

Cruz - MG. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz - MG, _______ de _________________ de 2017. 

 
 
 
 

Charlon Mendes dos Santos 
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
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