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Convite Nº 001/2019 - Anexos 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1.   Apresentação: 

 
O Programa “Caminhos de São Tiago” propõe se tornar uma das maiores  rotas turísticas  

do Estado de Minas Gerais, tendo como inspiração o “Caminho de Santiago de 

Compostela”, na Espanha. O roteiro traçado e considerado a espinha dorsal do Programa, 

parte  do município de  Ouro Preto  com destino a cidade de São Tiago.  No total serão 11 

(onze) municípios e aproximadamente 275 quilômetros por onde o Caminho passará, 

esses são  considerados os municípios fundadores do  Programa “Caminhos de São 

Tiago”: Ouro Preto, Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete, Queluzito, Casa Grande, Entre 

Rios de Minas, Lagoa Dourada, Resende Costa, Coronel Xavier Chaves, Ritápolis e São 

Tiago. O trecho traçado em cada  município, se possível, não  ultrapassará a 30 

quilômetros entre as sedes de cada um, para que os visitantes possam fazer seu roteiro 

nos diversos formatos: a pé,  bicicleta, cavalo, veículo ou moto, a escolha do viajante. Em 

todo o trajeto, haverá placas indicativas do caminho, das comunidades e de seus atrativos.  

2. Justificativa: 
 

Esta rota turística  tem como objetivo principal fomentar o turismo na área compreendida 

pelo Programa e dar visibilidade aos municípios de pequeno porte no cenário turístico 

regional e nacional. Esta Rota compreende três circuitos turísticos e 48 (quarenta e oito) 

cidades em sua área de abrangência.  Partindo da cidade referência do Turismo Histórico 

e Cultural de nosso estado e percorrendo o caminho feito por tropeiros e Inconfidentes, 

será um roteiro que transbordará história e atratividade. Acredita-se no crescimento 

regional através de novas oportunidades de negócios e do impulsionamento dos já 

existentes na cadeia produtiva do turismo dos Circuitos Villas e Fazendas, do Ouro e Trilha 

dos Inconfidentes. 
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3. Objetivo geral: 
 
Criar a rota turística nos mesmos moldes do caminho de Santiago de Compostela, ligando  

os municípios de Ouro Preto a São Tiago no estado de Minas Gerais,  valorizando o 

caminho dos tropeiros e Inconfidentes. 

 

3.1 Objetivos específicos: 
 

• Formatar roteiros nos diversos formatos: a pé, bicicleta, cavalo, veículo e moto; 

• Fomentar o desenvolvimento regional através do turismo;  

• Promover a integração de parcerias entre Iniciativa Pública e Privada; 

• Promover e dar visibilidade aos municípios dos três Circuitos envolvidos; 

• Elaborar e criar políticas públicas para o desenvolvimento do Programa junto as prefeituras 

e os três Circuitos envolvidos; 

• Desenvolver material promocional do Caminho; 

• Envolver as comunidades dos municípios cortados pelo caminho; 

• Estabelecer convênio com órgãos governamentais e não governamentais para desenvolver o 

Programa;  

• Estabelecer e promover serviços de capacitação e treinamento de recursos 

humanos. 

 
 

4. Plano Funcional 
 

Para o sucesso deste Programa será necessário o envolvimento dos três circuitos, do Ouro, Villas e 

Fazendas e Trilha dos Inconfidentes na elaboração de Lei municipal que permita o repasse do 

recurso para os Circuitos Turísticos gerenciarem o Programa.  

A criação da logomarca tem o objetivo de identificar o Programa, tornando-o reconhecido e 

definindo-o no espaço e no tempo. Esta logomarca estará presente nas placas de sinalização, em todo 

o material de divulgação e na capacitação.  

O caminho, que poderá ser percorrido a pé, a cavalo, de bicicleta, motocicleta ou de carro, será 

inicialmente explorado de carro, para estudo de níveis de dificuldade e sistematização de todas as 

informações (atrativos, bifurcações, intercessões, etc) que serão disponibilizadas através das placas, 

material gráfico, pelo website e também através dos cursos de capacitação.  

Todo o trajeto será georreferenciado  através de GPS,  marcando todos os atrativos, bifurcações e 

pontos de interesse de forma a criar um banco de dados a ser disponibilizado para os viajantes em 

forma de mapas gráficos e online. Todos os atrativos naturais e culturais do Caminho serão 

inventariados. 

A escolha do modelo das placas  será de acordo com o caminho, essas  serão instaladas em locais de 

fácil visualização e que cumpra a função de orientar o turista que passar pelo caminho e identificar 
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cada um dos atrativos. A confecção e  a instalação das placas ficará a encargo de uma empresa 

especializada em sinalização viária. A previsão é que sejam instaladas 308 placas indicativas dos 

atrativos e de todo o trajeto.  

A finalidade do passaporte “Caminhos de São Tiago”, será para o viajante ter documentado os locais 

visitados e guardar como recordação do caminho percorrido através dos carimbos, podendo o 

viajante retirá-lo em qualquer cidade participante do Programa. Servirá também para fins de 

estatística, com controle de distribuição dos passaportes pelos Circuitos e municípios de forma 

online . 

 

Será feito para cada cidade o carimbo que terá a logomarca do Programa acrescido no nome de cada 

um dos onze municípios, para que o viajante possa marcar em seu passaporte os municípios 

visitados. Haverá pontos de carimbo por cidade, mas é facultativo que a prefeitura opte por mais 

pontos. O carimbo tem a função de registrar o trajeto percorrido pelo viajante e servirá também para 

fins estatísticos.  

Através de parcerias com Senac, Sebrae e outros parceiros, serão oferecidos cursos, workshops para 

o trade turístico, abordando temas relacionados com o desenvolvimento turístico regional e melhoria 

no atendimento aos visitantes.  

A comercialização do Programa ficará a cargo dos receptivos e as operadoras de turismo. E 

finalizando, o lançamento oficial do Programa, servirá também como divulgação, para impulsionar e 

colocá-lo em evidência.  

Será feito um evento para o lançamento oficial, onde serão convidados prefeitos, parceiros, 

autoridades, imprensa, entre outros e tem previsão para ser realizado em Julho de 2019. 

 

5.  Modelo de Toten 

 

5.1 Indicativa 

Sinalizar o acesso de cada cidade 
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6 Normas  
 

O Projeto de Sinalização de identificação de atrativos turísticos, indicativas de direção, 

indicativas de distância e interpretativas  deverá seguir/atender as normas e 

especificações dos itens citados:  

• Cumprir as exigências do Código de Transito Brasileiro e das resoluções do 

Conselho Nacional de Transito, vigentes, entre elas os padrões de cor, forma 

e dimensões mínimas especificadas no referido CTB;  

• Cumprir a legislação de preservação de Sítios tombados pelo Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional e protegidos pela Lei de Arqueologia (quando 

aplicado);  

• As leis de ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, de preservação 

ambiental e de patrimônio cultural existente;  

• Atender as normas internacionais de sinalização, ao conjunto de Normas de 

Sinalização da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e as  demais 

leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema 

Sinalização.  

 

7. Especificações  Técnicas: 

 

7.1 Fornecimento e implantação de placas em chapa U de ferro  para sinalização 

vertical 

 

Toten (2,00m x 0,20m em 

chapa U e recorte 3D ) 
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7.2  – DURABILIDADE 

 
As placas em Chapa U de ferro  devem manter-se nos mesmos padrões de qualidade 

por um período mínimo de 7 (sete) anos. 

 
 

 
 
8. FORMA DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Será realizada por lotes que serão divididos por municípios e de acordo com a 
necessidade e disponibilidade de recursos disponibilizados, não sendo necessário 
seguir a ordem dos lotes, mas sim a disponibilidade financeira e técnica do Circuito 
Turístico Trilha dos Inconfidentes a seguir: 
 
Lote 1: 
 

São Tiago / Ritápolis Quantidade 

Toten (2,00m x 0,20m em chapa U e recorte 3D ) 60 
Total 60 

 

Lote 2: 
 

Coronel Xavier Chaves / Resende Costa Quantidade 
 60 
Total 60 

 

 

 

 

 

Lote 3: 
 

Lagoa Dourada / Entre Rios de Minas Quantidade 
 60 
Total 60 

 

Lote 4: 
 

Casa Grande / Queluzito Quantidade 
 60 
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Total 60 

 
Lote 5: 
 

Conselheiro Lafaiete / Congonhas Quantidade 
 60 
Total 60 

 
Lote 6: 
 

Ouro Branco / Ouro Preto Quantidade 
 60 
Total 60 

 
9. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Deverão seguir as orientações constantes no quadro abaixo e nos pontos 
determinados e aprovados pelos Órgãos competentes dos municipios participantes: 
 

Cidades Trechos a serem sinalizados 

Vias rurais Vias urbanas 

Ouro Branco / Ouro Preto X X 

Conselheiro Lafaiete / Congonhas X X 

Casa Grande / Queluzito X X 

Lagoa Dourada / Entre Rios de Minas X X 

Coronel Xavier Chaves / Resende Costa X X 

São Tiago / Ritápolis X X 

 
 
10. GARANTIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
A garantia dos totens de sinalização devem seguir as normas da ABNT e o tempo 
mínimo exigido pelas normas do DNIT e DER. 
10.1 A manutenção dos totens em relação ações de vandalismo e de acidentes 
provocados por ações da natureza devem seguir também os critérios exigidos pelo 
órgãos competentes (DNIT e DER) por um período de no mínimo 01 ano a contar do 
final da prestação do serviço e do aceite do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes. 
 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
O prazo para execução é de 180 (Cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato 
de prestação de serviços técnicos especializados, podendo ser prorrogado, a critério 
da Contratante. 
 
12. DO PREÇO  
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Procedeu-se com a pesquisa de mercado, tendo-se obtido o seguinte preço Global 

para este processo licitatório de Registro de preços:  R$32.400,00 (Trinta e dois mil e 

quatrocentos reais). 

 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Caso a etapa do serviço preliminar não tenha sido cumprida, poderá ocorrer rescisão 

do contrato sem ônus para a CONTRATANTE;  

13.1 A CONTRATADA se responsabilizará por consultas prévias, registro e aprovação 

dos respectivos projetos junto aos órgãos públicos municipais e estaduais e 

comprovações emitidas pelos Conselhos Federais;  

13.2 A contratada se responsabilizará por todos os emolumentos, taxas, licenças e 

quaisquer outras despesas inerentes aos serviços contratuais;  

13.3 No que tange aos projetos, uma vez adquiridos, esses se tornam propriedade da 

CONTRATANTE, que poderá reutilizá-los sempre que necessitar, independentemente 

de autorização da CONTRATADA, sem que, para tanto, lhe caiba qualquer 

pagamento;  

13.4 Caso haja necessidade de readequação de projeto, em qualquer uma das etapas, 

o valor orçado para os serviços será mantido, não podendo a CONTRATATANTE 

solicitar pagamento de serviços extras;  

13.5 A CONTRATADA será responsável pela obediência das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 001/2019 

REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 

 

 

A Empresa ..................................................... CNPJ nº ................................................, declara 
sob as penas da Lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso, ou 
insalubre prestado por menores de 17 anos ou realização de qualquer trabalho por menores de 
16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

 

 

Data e Local 

 

 

 

Assinatura do proponente ou representante credenciado 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa .................., CNPJ nº .........................., com sede na  
............................, através de seu representante legal infra - assinado, Sr. ..., portador da 
cédula de identidade nº  ................................., expedida ..., tendo em vista o Convite nº 
..................., cujo objeto é ............................., declara, sob as penas do artigo 299 do Código 
Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que 
conduzam ao seu desenquadramento desta situação.  

 

 

Local/Data. 

 

 

 

 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Prezados Senhores,  

 

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta devidamente detalhada para (Descrever o 
Objeto)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme o caso, pelo valor de 
R$______________ (valor por extenso), totalizando o valor de R$______________(valor por 
extenso), já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, 
inclusive mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e 
taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou 
venham a incidir sobre a execução dos serviços, nos termos da Licitação, modalidade Convite -  
Menor Preço n.º 001/2019, e seus Anexos.  

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Instrumento Convocatório e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações 
especificadas. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no 
prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições 
estabelecidas neste ato convocatório. 

 

São João Del-Rei, ___ de _______ de 2019. 

 

 

Nome da Licitante (Assinatura) 

CNPJ e Carimbo 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAMA 
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO 
TRILHA DOS INCONFIDENTES E A 
EMPRESA... 

 
Por este instrumento de contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, de um lado a 
ACTTI – ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES, com 
endereço na Br 383, km 95, Bairro Colônia do Marçal – São Francisco, inscrita no CNPJ: 
04.096.647/0001-10, representara pelo seu Presidente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, de ora 
em diante denominada CONTRATANTE, e do outro a empresa 
...................................................LTDA., com sede na Rua ........................................, ........., UF, 
inscrita no CNPJ ...................................., representada legalmente por  
......................................., CPF ........................, de ora, em diante denominada CONTRATADA, 
têm justas e contratadas entre si, a contratação de serviços técnicos de confecção,  instalação, 
manutenção e aprovação junto a órgãos competentes (DENIT e DER), de Placas de 
sinalização turística nas rodovias de acesso aos municípios pertencentes ao circuito turístico 
trilha dos Inconfidentes, objeto deste Registro de Preço nº 001/2015, nos termos da Lei Federal 
8.666/93, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para confecção de Totens  de 
sinalização turística (conforme anexo I, termo de referência, itens 5.1 e 7.1) nas vias de acesso 
aos municípios pertencentes ao projeto “Caminhos de São Tiago”, visando promover o 
desenvolvimento e o reconhecimento do potencial turístico regional. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 
1. A vigência do presente contrato será até 12 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogada, 

à critério da Associação, e atendidas as disposições da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 
3. O valor total pelos serviços prestados será de R$... (...)  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES E REAJUSTES 

 
4.1 O pagamento será efetuado através da emissão de nota fiscal e o pagamento até o 5º dia 
útil subsequente à prestação dos serviços, sendo 50% na aprovação para instalação emitida  
pelo circuito Turistico Trilha dos Inconfidentes e 50% após a instalação e conferencia pelo 
circuito das placas de cada lote conforme item 8 do termo de referência – Anexo I. 
4.2 A nota fiscal deverá ser entregue na sede da ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO 
TRILHA DOS INCONFIDENTES, e deverá estar acompanhada por prova de regularidade para 
com o INSS e para com o FGTS, tendo expirado o prazo das referidas certidões. 
4.3 O valor a que se propõe a licitante vencedora a prestar os serviços objeto deste certame é 
fixo, podendo ser revisto nos termos da Lei 8.666/93. 
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4.4 Após o prazo previsto no item 4.1, os pagamentos poderão ser corrigidos pelo INPC 
proporcional, não sendo responsabilidade da contratada o atraso. 
4.5 A tolerância da ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES 
com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de forma 
alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo a ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO 
TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES exercer seus direitos de sanção e rescisão a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato ou 
dele decorrentes:  
 
5.1.1 Operar como uma organização completa e fornecer objetos de elevada qualidade.  
 
5.1.2 Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de 
fornecedores todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as 
especificações estipuladas pela CONTRATANTE.  
 
5.1.3 Se houver incorreção nos guias a serem produzidos, a CONTRATANTE solicitará a 
necessária correção, no prazo máximo de trinta dias úteis, a contar da data do recebimento dos 
respectivos guias.  
 
5.1.4 Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições ou cancelamentos 
dos guias, mediante comunicação feita pela CONTRATANTE, respeitadas as obrigações 
contratuais já assumidas com a CONTRATADA. 
 
5.1.5 Só divulgar informações acerca da prestação das confecções do objeto deste contrato, 
que envolva o nome da CONTRATANTE, mediante sua prévia e expressa autorização.  
 
5.1.6 Não caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer operação 
financeira.  
 
5.1.7 Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação exigidas no 
Convite que deu origem a este ajuste.  
 
5.1.8 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, 
bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou 
distribuídos no exterior.  
 
5.1.9 Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários.  
 
5.1.10 Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorrência 
do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os 
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham 
aser criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas que se fizerem necessárias 
ao cumprimento do objeto pactuado.  
 
5.1.11 Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer 
dados que lhe sejam fornecidos.   
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5.1.12 Responder perante a CONTRATANTE por eventuais prejuízos e danos decorrentes de 
sua demora, omissão ou erro, na confecção dos guias. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
6.1 Fiscalizar e orientar na confecção do objeto em caso de descumprimento das cláusulas 
contidas neste Contrato; 
6.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro do prazo estabelecido na cláusula quarta; 
6.3 Vistoriar a execução dos serviços assegurando que os mesmos sejam executados 
conforme especificado; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 
7O Presente contrato será rescindido nos seguintes casos: 
7.1 Por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais estabelecidas; 
7.2 Por qualquer uma das partes, mesmo que sem justa causa, mediante comunicação prévia 
de 30 (trinta) duas à outra parte. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8Pela inexecução total ou parcial do Contrato, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA 
estará sujeita às seguintes penalidades: 
8.1 Advertência; 
8.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa injustificada em 
assinar o respectivo instrumento; 
8.3 Multa moratória, não compensatório de 0,1 (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor total do contrato, pela impossibilidade no cumprimento das obrigações 
pactuadas; 
8.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES pelo prazo de 
até 02 (dois) anos; 
8.5 Ressarcimento de valores relativos a peças ou equipamentos danificados ou substituídos 
sem a comunicação prévia à CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
10 Havendo casos omissos serão resolvidos pelas disposições do Código Civil, Código de 
Defesa do consumidor, ou de comum acordo, mediante reunião das partes para tal finalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 
11 Elege-se o foro da Comarca de São João Del- Rei (MG) para dirimir dúvidas sobre este 
contrato. 
 
E por estarem, assim, as partes, de pleno acordo com o disposto nesse instrumento particular 
de contratação de prestação de serviços, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 
 

São João Del-Rei, ...de... de 2019. 
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Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 

Contratante 

... 
Contratada 

 
 

TESTEMUNHAS 

 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE RECEBIMENTO 
 
Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico .9o DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO referente ao CONVITE Nº 001/2019. Objeto: confecção de Totens  de 
sinalização turística nas vias de acesso aos municípios pertencentes ao projeto “Caminhos de São Tiago”, 
visando promover o desenvolvimento e o reconhecimento do potencial turístico regional. 
 
Nome da Empresa: _____________________________________________  
 
CNPJ Nº _______________________________________________________  
 
Endereço: _____________________________________________________  
 
Bairro: _______________________ Cidade: ________________________  
 
Telefone ( ) ___________________ FAX: ( ) ____________________  
 
E-mail:_______________________________________________________  
 
Contato:______________________________________________________  
 
Data: ____________________________  
 

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADO OU 
DIGITADO) E ENTREGUE NA SEDE DA ACTTI/OU ENVIADO ATRAVÉS DO E-MAIL: 

gestor.trilha@gmail.com , AOS CUIDADOS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 
A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES se Responsabilizará pelo 
não envio de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de 
suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita 
as informações acima descritas. 
 

 
Fone para contato (032) 3372-8011  
 
Processo Nº 001/2019, CONVITE 001/2019, Tipo Menor Preço Global. Objeto: confecção de Totens  de 
sinalização turística nas vias de acesso aos municípios pertencentes ao projeto “Caminhos de São Tiago”, 
visando promover o desenvolvimento e o reconhecimento do potencial turístico regional. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 02/08/2019, ás 
14h00min., na sede da ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES, 
situada na Br 383, km 95, Bairro Colônia do Marçal – São Francisco, São João Del-rei – MG. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9 ás 16h ou no site www.tonatrilha.tur.br. Informações: tel.(032) 3372-
8011. 

http://www.trilhadosinconfidentes.tur.br/
mailto:gestor.trilha@gmail.com
http://www.tonatrilha.tur.br/

