
serviço Autonomo de Agua e Esgoto 

DISPENSA N° 287/2016 
massa LICITATÓRIO N° 484/2016 
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FORNECEDORE: 

 E MANUTENÇÃO os aomsas ITA LTDA 



 
Serviço utonomo de ^ ua e Esgoto 

Iicitacoesãsaaegiumhixombr CNPJ: ZSJSLSIB/OODIIG 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Piumhi, 10 de novembro de 2016. 

A0 
Exmo. Diretor Executivo do SAAE 

Eng” Odécio da Silva Melo 

Senhor Diretor: 

Em conformidade com o relatório anexo apresentado pela empresa Eletromarzinho 
Instalação e Manutenção Ltda, especializada em assistência técnica em conjuntos motobombas, a 

qual presta serviços há mais de 20 (vinte) anos ao SAAE, estamos enfrentando perigo de 

iminente paralisação do bombeamento da estação elevatória localizada no Loteamento 
“Residencial Alvorada”, Bairro Bela Vista, por conta da impossibilidade de manutenção do 

equipamento, porquanto, não são mais encontradas peças dessa linha de reposição no mercado. 

A Estação Elevatória em questão é responsável pelo bombeamento do esgoto do 

Loteamento Alvorada- Bairro Bela Vista, de modo que não poderá ter seu funcionamento 
interrompido sob pena de ensejar derramamento de esgoto ensejando poluição do curso d°água. 

Salienta-se que a elevatória conta com duas motobombas de 25 CV cada uma, 
estando sempre uma em funcionamento e a outra na reserva, trabalhando em sistema de rodízio. 

Ocorre que uma das bombas apresentou defeito e embora tenhamos buscado sua manutenção esta 

restou impossibílitada, isso porque, não há mais fabricação de peças de reposição para esse tipo 
de equipamento. 

Dessa forma, há iminente perigo de haver falha ou defeito na bomba que está em 

funcionamento e paralisar o bombeamento do esgoto devido seu atual estado de conservação, 
ocasionando o transborda e consequente poluição do curso de água próximo àquela Estação 
Elevatória. ' 



  

@à  _ _ .. 
Serviço Autônomo de ' ua e Esgoto 

Iicltacoesgsaaegiumhhcomhr CNPJ: 23.782.816/00O110 
Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ressalta-se que em havendo qualquer falha no equipamento, 0 transbordo do 
reservatório de esgoto ocasiona a poluição do curso d'água, como de fato aconteceu em abril 
deste ano corrente, ensejando inclusive lavratura de Boletim de Ocorrência com aplicação de 

penalidade por parte da Policia Militar, como também, de autuações pelo Promotor de Justiça. 
g 

Dessa forma, solicitamos a aquisição em regime de urgência de 02 (dois) 
equipamentos “bomba" nas especificações indicadas pela -empresa “Eletromarzinho” no Parecer 
Técnico em anexo. 

É de se registrar que, embora a situação seja de emergência, as contratações serão 

custeadas com dinheiro público, por isso, tivemos o cuidado de avaliar as propostas apresentadas 

pelas empresas do ramo, pesquisando o mercado conforme orçamentos em anexo, onde foi 
verificado que o preço cotado pela empresa indicada para contratação está dentro da média de 
preço de mercado. 

Face a todo o exposto, solicitamos que seja determinada a aquisição dos 

equipamentos, por meio de dispensa de procedimento licitatório, conforme disposto no art. 24, 

inc. IV da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, para que não haja interrupção do 

funcionamento da elevatória com transbordo de esgoto e poluição do curso de água, tendo em 

vista que a bomba em funcionamento pode parar a qualquer momento e não tem conserto já que 

não são encontradas no mercado peças de reposição - revelando pois situação de emergência. 

Tomamos a liberdade de indicar para formalização do contrato, a empresa IMBIL 
INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, a qual se dispõe a fornecer os 

equipamentos pelo preço que guarda consonância com os valores de mercado, aliás é fabricante 
do equipamento, perfazendo a compra solicitada o valor total de R$155.118,00 (Trinta e cinco 
mil, cento e dezoito reais). 

No aguardo do pronto deferiment subscrevemos. 

Nelson Aleixo de Souza J úni r “ n» 

Chefe Setor Operação Manute ç o e Expansão 
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AO 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Piumhi «- MG 
ATI": Nelson Aleixo Souza Júnior-Chefe Setor Manutenção Expansão do SAAE 
de Piumhi-MG 

Prezados Senhores: 

A empresa Eletromarzinho Instalação e Manutenção Ltda presta serviços a 
essa Autarquia há mais de 20 anos bem como se encontra em vigência a Ata 
de Registro de Preços n° 03/2016, cujo objeto é prestação de serviços 
contínuos de operação, manutenção preventiva e corretiva, bem como 
realização de serviços eventuais especializados, nos Sistemas Elétricos, 
Equipamentos utilizados nas áreas privativas do SAAE para atender a 

Administração (Sede Administrativa), Sistema de Esgoto Urbano e Rural, 
Sistema de Agua Urbano e Rural, compostos da Estação de Tratamento de 
Agua e Esgoto e Estação Elevatória de Agua e Esgoto. 
Diante do exposto após visita técnica realizada na Estação Elevatória de 
Esgoto do Bairro Sitio Pamela de propriedade do SAAE de Piumhi-MG, 
apresentamos abaixo laudo técnico e fazemos as seguintes recomendações: 

LAUDO TÉCNICO 

A Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Sitio Pamela é constituída de duas 
(02) motobombas de 25 CV cada, uma (01) em funcionamento e uma (01) 
reserva, sempre trabalhando em sistema de rodízio, conforme podemos 
constatar após visita técnica ao local deparamos que somente 01 (uma) das 
motobombas estava funcionando. Então retiramos a bomba danificada para 
reparo, desmontado a mesma foi identificado que a bucha do selo e o selo 
mecânico e vedações da mesma estava danificado, ligando no fabricante da 
bomba para adquirir as peças de reposição danificadas descobrimos que a 
mesma fechou (Fabricante da bomba Esco modelo: Master HP3) sendo que até 
a presente data, esta referida bomba encontra-se desmontada na 
Eletromarzinho por falta de reposição de peças. E somente há uma 
motobomba em funcionamento na elevatória a qual não se encontra em 
condições favoráveis ao funcionamento, podendo parar de funcionar a qualquer 
momento. 

Eletromarzinho Instalação e Manutenção Ltda. 
Av. Francisco Machado de Souza 223 Fundos - Fone: (37) 3371-3000 / 3371-3242 
E-mail: eletromarzinho@eletromarzinho.com.br/vendas3@eletromarzinho.com.br/ 
CEP: 37925.000 - Piumhi - MG 



Devido as condições relatadas acima na Eievatória de Esgoto Bairro Sitio ._-. 
soiicitamos que sejam adquirido pelo SAAE de Piumhi 2 bombas de pressão, va  
modeio igual ao existente uma vez que iremos substituir somente as bombas  
havendo a necessidade de substituir motor e base existente. e 

Portanto recomendamos em caráter emergencial a aquisição de 0 
bombas sem motor e sem base. conforme características e marcas 
abaixo que iram atender a operação da elevatória com maior eficiência e com 
garantia de reposição de peças uma vez que caso a única bomba que se 
encontra em operação apresentar defeito comprometerá o sistema de 
bombeamento que recaica todo esgoto do bairro para a Estação de Tratamento de 
Esgoto -ETE bem como prejudicará o meio ambiente acarretando autuação/multa 
dos órgãos ambientais para a autarquia. 
Na oportunidade saiientamos que a aquisição de 02 bombas é para atender 
reserva, uma vez que a Estação Elevatória opera com rodízio entre as 02 
bombas. 

CARACTERÍSITCAS DA BOMBA: 

Marca: IMBIL 
Modelo: EP 3 SM 
Potência: 25 CV 
Número de série: B00124C0O2 
Rotor: 280MM 
Rotação: 0 
Referência: 100.888 
Vazão: 44,00 m3 /h 
Altura Manométrica T al: 52,3m 

 Eletromar r 

Senezom  - e Faria Neto. 

iT1.e55.259iooo1-9'7'| 
ELETRGMARZINHO INSTALAÇÃO 

E MANUTENÇÃO tmn. 
AV. FRANCISCO MACHADO n¡ SOUZA. 223 -F 

a. PENDAÍESAS- - CEP 379251100 
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Eletromarzinho Instalação e Manutenção Ltda. 
Av. Francisco Machado de Souza 223 Fundos - Fone: (37) 3371-3000/ 3371-3242 
E-mail: eletromarzinho@eletromaizinho.com.brlvendas3@eletromarzinho.com.br/ 
CEP: 37925.000 - Piumhi- MG 



Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Compra interna ALVORADA B. BELA VISTA (SÍTIO PÂMELA) 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.016 _Data do pedido: 22I11I2016  Í  6 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 467 Açãüm 03110100017512044112170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

Fonte de rECLIrS0........... 100 - Recursos Ordinárias Código da aplicação 11000 

EÍGWBMO de despesa-u. 4.4.9052 Equipamentos e Material Permanente SubElemento: 15 

Caráter de urgencia: Normal Máquinas e Equipamentos Energéticos 

434 i2.o1e - o Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO f' 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

_94000004555 BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE. MARCA IMBIL, MOD.: EP3 SM. 20000 20000 pç 
, POTÊNCIA 250V. N” SERIE 8001246002. ROTOR ZBUMM, ROTAÇÃO O. 

J REF.100888, . VAZÃO 44,00 MSIH, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 52,3 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO LOTEAMENTO 

F Barros Goulart 

Sislema: MGFCornpras - PedidoDeCompram .rpt Página 

I 

r 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
' Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licttações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens  I  6 MAQUINASIMOTORES E APARELHOS TECNICOS 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

Critério de julgamento: Menor preço por item 
RGSDOHSÉVSL SRC Sonia Roseni Costa 

Forma de pagamento: ATÉ IO DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Item Código prod Descrição do produto Quantádade Unidade 

1 00000004565 BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE_ MARCA IMBIL, MODELO EP3 SM. POTÊNCIA 25 2,00 PÇÍS) 

'l-\ojetoz AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NO LOTEAMENTO ALVORADA BAIRRO 
BELA VISTA (SÍTIO PAMELA) 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompram .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
; Praça Zeca Soares, 211 23782.81 ' 'u' 

Piumhi - MG ' 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens  I  6 MAQUINAS/MOTORES E APARELHOS TECNICOS 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 22/11/2016 

Critério de julgamento: Menor preço por item 
Responsável: SRC Sonia Roseni Costa 

65.107.393/0001-82 BRASBOMBAS COMERCIAL LTDA ME 22/11/2016 

19.773.092/0001-70 DMB DIST MINEIRA BOMBAS LTDA 22/11/2016 

51.462.776/0001-26 iMB|L INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 22/11/2016 

FN 

"N. 

Sistema: MGFCompras - Fornececoresconvocadost/I .rpt Página 1 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema; Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 65.107.393/0001-82 

BRASBOMBAS COMERCIAL LTDA IVIE 

Data hora cotaçãoz22i1 1/2016 

484 / 2016 AV. CRISTIANO MACHADO, 2431 

BELO HORIZONTE - MG 
Contato: VANESSA 

LOCH¡ entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 20 dias Prazo entrega: 20 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

90000004565 BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE. MARCA IMBIL_ MODELO EP3 SM. PO 2.00 PÇ(s) 32.000,00 x, Marca; 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 64.000,00 

“N, 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 1 
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i  Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 19.773.092/0001-70 

DMB DIST MINEIRA BOMBAS LTDA 
Data hora cotaçãoz22l1 112016 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt 

484 / 2016 RUA 0,455 DIST. IND. v. JATOBA 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: VINÍCIUS 

Loca| entrega SAAE-Praça Zeca Soares_ 211, Piumhi-MG 
Validade 20 dias Prazo entrega: 20 dias 

Cod produto Descrição i' Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

00000004565 BOMBA sEM MOTOR E SEM BASE, MARCA iMBsL, MODELO EP3 SM_ PO 2,00 PÇ(s) 30000.00 Â Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 6o_o00,oo 

O. 

Página 1 



a e Egoto 
Iicitacoes@saaepiumhtcormbr CNPJ: 217818161000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHE/MG - Telefax 37-3371-1332 

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO 

DATA: 22/ 11/2016 

FORNECEDORES TELEFONE _ FUNCIONÁRIO 
DMB DISTRIBUIDORA MINEIRA DE 31 (3385-6010) Vinicius 
BOMAs ELIRELLI 
BRASBOMBAS COMERCIAL LTDA 31 (3482-1211) Vanessa 

'W 

DMB BRASBOMBAS 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL 
MINEIRA DE LTDA 
BOMAS 
ELIRELLI 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PREÇOS 

Bomba SEM MOTOR E SEM 30.000,00/pç 32.000,00/pç 
BASE, conforme características 
abaixo: 
Marca: IMBIL 
Modelo: EP 3 SM 
Potência: 25 CV 
Número de série: B00124C002 
Rotor: 280MM 

FW Rotação: O 

Referência: 100.888 
Vazão: 44,00 m3 /h 
Altura Manométríca Total: 52,311) 

Quant; 02 pç 



  Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 51 _482776/0001-26 Data hora cotaçáo:22l1 1/2016 
IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt 

484 / 2016 RUA JACOB AUDI, 690 

ITAPIRA - SP 
Contato: TIAGO DE PAULA GOMES 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 20 dias Prazo entrega; 20 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

00000004565 BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE, MARCA IMBIL, MODELO EP3 SM, PO 2,00 PÇ(5) 17.559,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 35.118,00 

"N 

Página 1 



COTAÇÃO SAAE PIU MHI MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
De: Licitacoes <iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Dat:: 07/11/2016 13:21 

Para: tpg@imbil.com.br 

A 

1MB|L SOUÇÃO EM BOMBEAMENTO 

ATI: DEPARTAMENTO DE VENDAS 

Venho por meio deste soiicitar cotação de preço para aquisição de 02( duas) bombas SEM MOTOR E SEM BASE, conforme 
caracteristicas em anexo para atender a Elevatória de Esgoto Sítio Pâmela do município de Piumhi, com entrega CIF 

almoxarifado do SAAE Piumhi-MG situado a praça Zeca Soares n? 211 Centro na cidade de Piumhi-MG - CEP 37.925.000 , 

incluso descarga da bomba e com pagamento a vista após entrega e conferência de todo equipamento, favor nos 

atender dentro da maior brevidade possível uma vez que a bomba de outra marca que se encontrava em operação está 

em manutenção e não temos bomba reserva e caso a que se encontra em operação apresente algum defeito poderá 

ocorrer vazamento de esgoto pelo córrego e acarretará em multa dos órgãos ambientais. 

q Contato: (37) 3371-1332 ou (37) 9951-9754 com Maria das Graças 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Licitações e Contratos 

7  W ,_,, ... _ ..T__.... 77 T" 

0RÇAMENTO.docx 45.7I<B 



im Fwd: RES: COTAÇÃO' SAAE PIU MH: MG 

E Untitled 

De: Licitacoes [mailto:IiCitaCGeSQSaQeQiUI/nhi.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2016 13:22 

Para: LEQQLLQIJLQOmEDr 

Assunto: COTAÇAO SAAE PIUMHI MG 

A 

IMBIL SOUÇÃO EM BOMBEAMENTO 

A'IT: DEPARTANIENTO DE VENDAS 

Venho por meio deste solicitar cotação de preço para aquisição de 02( duas) bombas SEM MOTOR E SEM BASE, conforme 
caracteristicas em anexo para atender a Elevatóiin de Esgoto Sítio Pâmela do municipio de Piumhi, com entrega CIF almoxarifado do 
SAAE Piumhi-MG situado a praça Zeca Soares n” 211 Centro na cidade de Piumhi-MG - CEP 37.925.000 , incluso descarga da 

bomba e com pagamento a vista após entrega e conferência de todo equipamento, favor nos atender dentro da maior brevidade 
gossivel uma vez que a bomba de outra mama que se encontrava em operação está em manutenção e não temos bomba reserva e 

caso a que se encontra em operação apresente algum defeito poderá neon-er vazamento de esgoto pelo córrego e acarretará em multa 
dos órgãos ambientais. 

Contato: (37) 3371-1332 ou (37) 9951-9754 com Maria das Graças 

 Atenciosamente, 

Nlaria das Graças Licitações e Contratos 

Este email fo¡ escaneado pelo Avast anfivírus. 
_Avast logo "'“_"' ' wwwavastcom 

Este emañ foi escaneado pelo Avast antivirus. 
Avast logo www.avast.com 

Este emaít foi escaneado pelo Avast antivírus. 
Avast logo www.ava5t.com 
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Lida: COTAÇÃO SAAE PlUMHl MG 

Assunto: Lida: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

De: "Tiago de Paula Gomes" <tpg@imbil.com.br> 
Data: 07/11/2016 13:59 

Para: "'Licitacoes"' <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: tpg@imb¡l.com.br 
Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

Enviada: 07/11/2016 13:21 

foi lida em 07/11/2016 13:59. 

Reporting-UA: imb11.com.br; Microsoft Office Outlook 12.6 
Final-Recipient: z~fc82;;_tpg@imbi1.cqmtntgjg 
Original-Message-ID: _<78c48bb8-caf_c- 3cB3-41ee- 36aa3d1 31-Fb__c_í¡_1_s_agg›_1u_m_hi . com. br) 
Dis position : manuaí-action/MDN-sent-automatically; displayed 



RES: COTAÇÃO SAAE PlU MH! MG 

,'- KÍ" 

Assunto: RES: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

De: "Tiago de Paula Gomes" <tpg@imbil.com.br> 
Data: 10/11/2016 09:32 

Para: <IEcitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Prezada Maria das Graças 

Muito bom dia! 

Segue em anexo Proposta Comercial n” 273411. 

Att. 

Tlago de Paula Gomes 
Coordenador de Vendas 
lldlllll. Ind. e nlamrt. de lomhas FTA Ltda 

( Fone: 19 - 3343 9357 

( Fax: 19- 3553 0714 

É Cet 19-9924:: 5577 

Nextel 96'2729B 
Skype : imbiLvendasW &uma; 

sotnçàoumnonàeacm-b 

De: Licitacoes [mailtozlicitacoes@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2016 13:22 
Para: tpg@imbil.com.br 
Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG Q 
A 

1141311. SOUÇÃO EM BONLEEAMENTO 

ATI": DEPARTAMENTO DE VENDAS 

Venho por meio deste solicitar cotação de preço para aquisição de 02( (11133) bombas SEM MOTOR E SEM BASE, conforme 
características em anexo para atender a Elevatória de Esgoto Sírio Pâmela do município de Piumhi, com entrega CIF almoxarifado do 
SAAE Pimulú-MG situado a praça Zeca Soares n° 211 Centro na cidade de Piumhi-MG - CEP 37.925.000 , incluso descarga da 

bomba e com pagamento a vista após enuega e conferência de todo equipamento, favor nos atender dentro da maior brevidade 
mssível uma vez que a bomba de outra marca que se encontrava em operação está em manutenção e não ternos bomba reserva e 

caso a que se encontra em operação apresente algum defeito poderá ocorrer vazamento de esgoto pelo córrego e acarretará em multa 

dos órgãos ambientais. 

Contato: (37) 3371-1332 ou (37) 9951-9754 com Nlaria dm: Graças 

Atenciosamente, 

rN Maria das Graças Licitações e Contratos 
._, 

Este email fo¡ escanead o pelo Avast antivírus. 
. @Sl 102o www.avast.com 

_ _  7 ._.._.. .. .. .r ., _ _ . 

ORÇAMENTQDOCX 45,7KB 

273411.pdf 192KB 
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' PRO OS l ' NEnCluMEN 'O O  miss o:  P TA DE FOR T DE PRODUTO E ã 10/11/15 IMHH.. !ND E MAN DE BOMBAS ITA LTDA Hora: 09:31:55 n 

¡ RUA .rasos aum, 690. - VILA rzaum . ITAPIRA-SP - Cep: 13971-045 aspas¡ '00003 “WW” “me” CNPJ: 051443217000002:: - Inscrição Estaduaf: 374.015.045.110 - https/Mwwjmbifcombr ' ?vw .. 

ITAPIRA, 10 de novembro de 2016 

Prezado Senhor', 

Corn satisfação apresentamos abaixo Proposta de Fornecimento dos equipamentos solicitados, para apreciação e aprovação de V.S.as. 

Registramos nossos agradecimentos pela consulta e esperamos que a presente atenda as suas necessidades, colocando -nos à disposição em caso 

de quaisquer esclarecimentos necessários, subscrevemo-nos_ 

Atenciosamente, 

r TIAGO DE PAULA GOMES MARCELO ROCHA AMORTIM Preparado por X 
Representante Gerente da Área Tiago Paula Gomes _ 

Fone: 19 3043 9867 Fone: 3343-9848 CWWGWÚO' de V905” 

E-Mail: tpg@imbitcom.br E-Mait: mra@imbfl.com.br P002' (79) 51154514357 

k n E-Marl. tpggrmbrtcombr V j 
W Código: 023782816000110 W 
AIC Contato: Maria das Graças 
Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

CNPJ: 023.782.816I0001-10 No orçamento¡  Rewsão¡ 2 
Endereço: PCA ZECA SOARES,211 

fjrro: CENTRO _ .. ade: PIUMHI - ur: MG - Cep: 37925-000 Validade Proposta: 2011 1/2016 
Email: Iicitaooes@saaepiumhi.com.br 
Fone: 37-3371-1332 

Pedido cllente: 

k j 
conslgnatárlo: 03 - POR CONTA DA IMBJL 

F 
::a 

Condições de Pagamento 
O Preço gleba¡ do fnmeclmento será pago pelo CLIENTE da seguinte fonna: 

A VfSTA 

Transporte I Seguro 
CJF PIUMHUMG 

transportadora: 03 - POR CONTA DA IMBIL-    
Deacarregamento 

Por conta da .Imbit J 
“N   

Sq Qtd UM Descrlção do Produto CF " Prazo Preço Unit. Vlr Total "fo Vlr Total “- 

_ Entrega R3 S¡ IPI R3 S! IPI IPI R3 C1 IPI 

k." 2 PC BOMBA EP 3 V01 ANSI 515.1 125 LB FF ROSCADA 04137090 30 dias 1T.559,00 35118.00 0.00 35.118,00 

Materia¡ Construtiva da Bomba Linha: EP N 
Componente Principe¡ Materia! Componente Principal Materia¡ 

1_Carcaça :alcantarartnrcnrtinonurtlnc¡ A4BcL30 3_R°¡O¡. «impetrantennrnnrnnritniwntiitt Az-¡SWCB 

5_E¡x° to¡tonttnntonntawnnnnnnnnnaun-nan  6_Bucha Protelcua itttiorlorrnr<ünrclrlt  
&29-Placa de Desgasle "'*"'*'“"“*" A536654512 Sit-Tampa de Inspeção ***'**'**'*'*"**' A53B654512 j 

ã 

. _i f Valor Gera¡ Orçamento 5/ IPJ valor IPI Valor Gera! Orçamento c¡ !PH 

k 35.110,00 0,00 R$ 35.118,00) 

f _ W 

n CF 16 !Pt S6 ICMS 96 Red Base Calc !CMS B6 PIS % COFINS 

(Ctassifícação Fiscal): 

04137090 0,00 18,00 51,11 1.65 7.60 

Í  



ÊIMBIU 
solução; em minimamente 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO 
iMBii_ .wo E MAN DE BOMBAS rm LTDA 

RUA JACOB AUDI, eso. - VILA IZAURA - iTAPiRA-SP - Cep:139T1-045 
CNPJ:051.482.?7620001-26 - inscrição Estadual: 374.ora.a45.11a - nupv/uvwun-imbiicomrar  _ e NN; merrÊ273411    

pela IMBIL IND E MAN DE BOMBAS ITA LTDA. 
 A¡ presentes 'condiçoes Gerais de Venda' regem todos os ' .to. de eiou BIDLI 2,.. qu a ser 

doravante designada simplesmente VENDEDORA. a qualquer cliente, doravante simplesmente designado COMPRADORA. Havendo disposições expressas em contrário às etueis "Condições Gerais 
de Venda'. estas deverão constar ob '_, n de documentos escrito, aceito e assinado pela VENDEDORA 

t-Pneçoe: 
t.1 - O¡ preços da proposta da VENDEDOR-tt são líquidos para os equipamentos eiou materiais 
elou serviços oferecidos e entendem-se: 
e) para es quantidades o caracteristicas especificadas, 
b) posto fabrica daVENDEDORA salvo Indicação am contrário na pmpoeta. 
c) ' ' _ salvo' em corttrãrio.” ' aceita peIaVENDEDORA 
d) sem o 1P¡ (imposto sobre Produto¡ industrializados). que sera acrescido e na epoca da 

extração da Nota Fiscal, de acordo corn e legisteção m vigor; o IPI eerã calculado sobre o valor 
total da “ do _, [estes e “ ” caso estes façam pane do 
iomeclmsnto. salvo quando houver prova de isenção deste tributo por perto de COMPRADORA. 
a) com o ICMS (Imposto de circulação de Mercadorias e Serviços). PIS e COFINS, de acorde com a 

legislação vigente na date de proposta, eelvc quando houver prove de isenção desta tributo por 

pane de CDMPRADORA. Em especial a aplicação da ellquote de ICMS, pod ser que ocorre 
alteração entre o orçamento e a Note Fiscal em dacorrãncia de Resolução do Senado Federal n" 
1332012. 

t) calculados com base nos tributos em vigor ne data da emissão de propos-te, correndo por conta da 

COMPRADORA q' 1 que se ' _ r ' nos referidos tributos, bem 

como aqueles que venham e ser criados apos a data de proposta, e que, de qualquer forma, venham 
e incidir sobra os equipamento¡ elou serviços propostos. 
g) salve indicação em contrario, sujeitos e reajusta de acordo corn o estipulado no item 3ediente 
mencionado. aplicando-sa tambem as alteração: variticadas na r r sta basica. 

l-PAGAMENTO: 

1.1 - O pagamento dos equipamentos eiou materials erou serviços encomendados sera efetuado de 

acordo com ee 'Condições Gerais de Pagamento' mencionadas ne proposta. 
2.2 - Qualquer modltlcação das 'condiçoes de Pagamento' estipuladas devera ser estabelecida de 

um acordo e aceita por escrito pela VENDEDORA. 
- Os pagamentos efetuados diretamente ao caixa da VENDEDORA, tais como sinais, titutos em 

carteira. etc., deverão eer feitos por meio de cireques visados ou remessas bancárias, pegáveis na 

praça de São Paulo. sem despesas para a VENDEDORA e rigorosamente dentro dos prazos 
estipulados. Os titulos continues pela VENDEDORA e cobrança deverão ser sempre 
liduldedos dentro dos prazos neles estabelecidos. 
2.4 - A COMPRADORA ndo pode suspender, atrasar, reter ou reduzir os pagamentos com 
fundamento em reclamlçães ou motivos não reconhecidos por escrito pele VENDEDORA. 
L5- No ::eso de não serem respeitadas as 'condições de Pagamento'. a CoMPRADoRA psgsrs 
sobre as lmportãncias devidas e am atraso, juros de mora legais ao mas, muita de 2%, bem como 
coneção monetária e despesa¡ de L _ , calculadas desde a dota do vencimento até e date da 

eletlve liquidação, que poderão ser cobradas através des vias judiciais proprias. 
2.6 - Nos casos onde toi negociado preço lixo oorrr pagamento de sinal e este não seja efetuado 
juntamente com o pedido, e VENDEDDRA. a seu criterio, podera recusar o pedido ou * 
e condição de preço tixo negociado, passando o mesmo a ser reajustedo de acordo com e item 3 
adiante. 

J-REAJUSTE: 

3.1 - f' _ vigente, ' de ' com indices a serem pactuados entra 
vendedora e campi-adore, aerão aplicadas nos prazos previstos em lei ou, mediante acordo entre as 

partes. caso ocorrem mudanças conjunturais que alterem o equilibrio econdmicafinancelro do 

contrato i' pedido. 

d.: - Uma vez ocorrendo reajuste ap" . 

e) Todss as parcelas serão resjusievels 
b) D pagamento dos reajustes de cada pamela deverá ser efetuado junternnte corn a parcela 
correspondente 
c) D reajuste incidirá ate e data do efetivo cumprimento dos eventos 
d) No caso de atraso de pagememo, p" os mesmos critérios detinidos no item 2.5. 

os seguintes itens: 

s - CONDIÇÕES na FORNECIMENTO: 

4.1 - o pedido de COMPRADORA. pera ser considerado valido, dependerá da 'confirmação de 
Encomenda' por escrito da VENDEDORA. 

s.: - Na consulta e no pedido a CDMFRADORA deverá Incluir e Indicar claramente todos os 
telhas tecnicos necessários para propiciar a VENDEDORA pleno conhecimento do , _'o, 
oração e instalaçao dos equipamentos, assumindo e ODMPRADORA tode e responsabilidade 

..eia confiabilidade de teia Intbrmeções. 
d.: - O pedido da compradora deve incluir razão social, CGC, Inscrição Estaduat. endereços para 
returemento. entrega, cobrança e respectivos CEP'e . além de lnfomtaçães sobre a necessidade ou 

não de embalagem e do envio ou não a fábrica da VENDEDORA. de , , 

(motor, luva, etc), bem como es condif de pagamento quando e proposta da VENDEDORA 
pemlitlr altematives. 
6.4 - A aceitação do pedido estã sujeita a aprovação do Departamento de credito 
VENDEDORA que, '* , * des ",' de , ,, , 

criterio, sollcitarurrla renegociação das condiçoes de pagamento ou mesmo rejeitar o pedido. 
4.5 - Qualquer etleração tecnica efou comercial solicitada pele COMPRADDRA durante o 
andamento do pedido eetarã sujeita a concordando po: escrito de VENDEDOR/t. caso as 
oiteraçdes tecnicas efou comerciais solicitadas pela CDMPRADORA egragerem custos adicional¡ 
ao processo. entes serão repassados pela VENDEDDRA e COMPRADORA em tonna de aditivo 
comercial, sendo da responsabilidade de COMPRADDRA e eprovaçãoliiberação por escrito de 
aceite do aditivo comercial junto e VENDEDORA nas mesmas condiçoes de DEBEmHñtu do pedido 
original. 
4.¡ - Os dedos 

de ' 

e cadastro da 

podera, a seu 

e pesos, .e. 

_ B outms 
e outras caracteristicas 

_ r r deVENDEDORA 

tam da 'J' _' r lendo valor obrigatorio se e ,oposta eiou 
contrato a ela eo referir mpreesemente como caracteristicas garantidas. 
M' - o fornecimento de desenhos. documentos, teetea afou Inspeçoes esta condicionado a 

“*' _' T e , “ na, , erounacu. _' da daVENDEDoRA. 
4.a - Os desenhos e documentos tecnicos que foram enviados e COMPRADOR/A em qualquer época 
pennsnecem de propriedade exclusiva de VENDEDDRA. não ,doendo ser transmitidos ou 

comunicados a terceiros sem ção por escrito da VENDEDDRA. 
4.9 -A VENDEDORA responsabiliza-se apenas, por equipamentos. materials e serviço! constantes 
de sua proposta, não respondendo pela execuçã de obras civis ou de montagem a cargo da 

COMPRADORA ou de terceiros. 
4.10 - correrão por conto exoiusiva de CDMPRADORA todas ee despesas decorrentes de 

^ tienças. custos; taxas. etc., " 4 poresterur 
4.11 - Em casos de financiamentos (BNDES - Flname. Modanrraq, etc) a VENDEDORA e e 

CDMPRADORAdeVem regeras ", ',' expresseecontonne segue: 
e) A obtenção do tinanclamento junto ao BNDES à do 

COMPRADORA; 

exdusiva responsabilidade da 

e) O faturamento so podera ser efetuado mediante s aprovação do PAC - (Proposta de Abertura 
de Credito); 

c) os equipamentos, objeto do romecimento. são fabricados sob encomenda s. uma vez promos, 
devem ser ' J' ^ entregues a CDMPRADORA. 
liberado e de possa da UENDEDDRA até e data acordada como prazo de entrega dos 

equipamentos; 
d) A VENDEDORA fsrã constar na Note Fiscal o n' do PAC e o temro de alienação ao Banco, e 
cabe n COMPRADDRA efetuar a 'Declaração de Pecebinianto' no verso da t' via da Nota Fiscal 
e encamlnh "i imedietement e Instituição Bancária, para fins de não haver atraso na liberação 
dos recursos peão BNDES. 

assumam: 
se até a date do termino de fabricação dos equipamentos o PAG ainda não estiver de posse da 

VENDEDORA, e COMPRADORA atrtorize desde já e VENDEDORA eo faturamento a antrga de 

equipamento, objeto do romecimento. e se compromete ao pagamento de sua totalidade com 

recursos proprios ne condição de pagamento 23DDL., salvo se houver acordo entre as panos 

obrigatoriamente aceito e assinado pele VENDEDORA através de documento escrito. 

A VENDEDORA se reserva o direito de não entregar o equipamento nos casos onde foi 

negociado parcele com pagamento de einel e este não seja efetuado juntamente com o pedido. 

E -PRAZO DE ENTREGA: 

mista : 10/11/16 
A_ afã? 9:31:55 h_ 

_-';'.; 002/003. 

que o PAC esteja _ 

Os prazos de entrega indicados na proposta serao contados a partir de data do recebimento e 
aceite do pedido da COMFRADORA pela VENDEDORA, estando sujeitos cumulativamente 

sosegulnte: 
6.1 - Recebimento do pedido da COMPRADDRA. concordando com todas as cláusulas da 

proposta da VENCEDORA. bem como as presentes “condiçoes Gerais de Venda', as quais -_ 

serão consideradas aceitas quando o pedido nede mencionar e respeito. 

E.: - Cumprimento por parta da COMPRADORA, des condições de pagamento estipuladas na 

proposta, bem como do recebimento. pela VENDEDDRA, da parcela inicial devida a titulo de 

elnel. quando a mesma oonetarda proposta. 

5.3 - Recebimento pela VENDEDORA da todas as infomraçües técnicas e dados necessarios, 
propiciando o Inicio de projeto e de fabricação e que assegurem e continuidade dos trabalhos. I 
quando depenoerem de CDMPRADORA. Em casos onda houver incidencia de romecimento do 

documentação tecnica dos equipamentos pela VENDEDDRA. 
contados e partir de date de aprovação/liberação de toda documentação técnica pela 

COMPRADORA. Caso a GQMPRADDRA solicite o adiantamento de fabricação do 

equipamentoiserviço encomendado junto ã VENDEDORA anteriormente e devida 

aproveçãotiibereção de tode documentação técnica pele COMPRADORA, e COMPRADORA se 

responsabiliza e autoriza desde jã ao 'aturamento e entrega do aquipamentorsarviço, objeto do 
fornecimento. no prazo de entrega acordado e se compromete eo pagamento nas condiçoes 
r , daap. , ' , detode' _ técnica. 

6.4 - Recebimento, pela VENDEDORA, em tempo hábil, dos equipamentos ou componentes 

necessarios ã execução da encomenda, _quando este fornecimento for de obrigação de 
COMPRADORA_ ou ainda tai recebimento depender de providencias da CDMPRADORA, ficando 
e cargo desta ea despesas decorrentes de eventuais atrasos. bem como o reajuste dos preços _ 

ocasionado pele conseqüente do prazo de entrega. Fica sinde reservado ã 
VENDEDDRA o direito de. a seu critério. faturar, cobrar e receber os equipamentos que ee 

encontrem prontos, caso ocorra o acima exposto. 

D5 M3205 U8 entrega serão ” 

e.e - Alem das condiçoes acima. os prazos constantes da proposta elou os 'Confirmação de .' 

Encomenda', serão automaticamente prorrogadas quando: 
e) ocorrer motivo de força meior ou caso fortuito, contenha artigo 393 do Codigo Civil Brasileiro. 
não apenas ralardonado com a VENDEDDRA como também com seus romecedores. 

b) serão consideradas também como casos de força meior es medidas adotadas pelas 
autoridades publicas que venham a afetar a Importação e aquisição de malária-prime ou de 
componentes do sistema, a tabricaçao, o transporte eiou despacho, bem como dificuldades no 

eprovisionemento. 
c) houver alteração das características comerciais, técnicas ou de fabricação, pieitearts pela 

GOMPRADORA apos a emissão do pedido. Nesta caso, as referidas niteroçties deverão ser 

aceitas pela VENDEDORA mediante dilatação do prazo contratual, assim como ajustes nos 

preços. 
d) ocorrerem eiresos ne entrega, por parte de COMPRADDRA_ de documentos solicitados ou 
submetidos s sua apreciação. 
e) impossibilidade de cumprimento dos prazos de entrega por parte dos fornecedores de - 

materia-prima e sub-fornecedores em geral. bem como o aprovtaionarrsento de peças essenciais 
' sejam fundidas ou laminados, a sua substituição. 

5.5 - Ocorrendo qualquer Umü das hipóteses mencionadas na cláusula 5.5. DE M8203 &BFÉO ' 

automaticamente prorrogado: pelo número de dias que durar o evento causador do atraso ou 
pelo tempo que a VENDEDORA julgar necessario pare ajustar-se ã nova situação. não ficando a 
VENDEDORA sujeita e qualquer tipo d penalização ou muite. 
BJ - Havendo prorrogação patos motivos indicados na clãusuia 5.5, os respectivos reajustes de 
preços serão automaticamente considerando- a nova date de entrega dos 

aqui psma ritos eiou serviços. 
6.a - O prazo de entrega ocnsIderer-ee-ã cumprido. inclusive para efeito de faturamento, quando 
a COMPRADORA for avisada de que o equipamento se pronta e sue disposição para 
ser retirado ou expedido, posto na fábrica da VENDEDORA. 
6.9 - Serão permitidas entregas pardais, trem como entregas e 

relação ao oonstame da 'Confirmação de Encomenda'. 
5.10 - Não serão aceitas Imposiçbes de muitas per eventuais etreads ocorridos nas entregas, 
caso es cláusulas e respeito não tenham sido devidamente negociadas na rasa de proposta a 

contem com e concordancia por escrito da VENDEDORA. 

5.11 - Eventuais atrasos no prazo de entrega não constituirão justificativas de recuse do 

recebimento de mercedone, não dende direito e COMPRADORA de rescindir o contrato ou de 

planear Indenização por perdas e danos. 

-s antecipados em 

e - ENTREGA .RRMAZENAGEM E DESPACHO: 

6.1 - O material erou equipamento ancomandad sera entregue posto fábrica de VENDEDORA. 
correrão por conte da GOMPRADORA es , da a¡ "' frete. uoowr 

(munck) e seguro quando a entrega tor efetuada em outro Iocai designado pelo COMPRADDRA. 
exceto caso expressamente indicado em contrário na proposta da VENDEDORA. 
e.: - Pare fornecimentos 'Posto Fabrica' da VENDEDDRA. com treta e seguro a pegar pela 

COMPRADDRA, o partir do momento em que os materiais erou equipementua deixem a fábrica - 

de VENDEDOR/t ou seu deposita, todos o¡ riscos da prejuizos, destruição ou perdas ñcem e 
cargo de GOMPRADORA. 

ti.: - Pero romecimento postos em local designado pela COMPRADORA (GIF). todos as 

mrcsdorias serão segurados de acordo com a lei tederat. Assim tode a responsabilidade da 

VENDEDORA no caso de prejuizos oriundos da transporte, tais como eveltee, extravio ou roubo, _ 

sera transferido ã seguradora ficando iimitede es condicoes da apólice correspondente. 



ÍÔÍIMBIE 
Soluções em Bomtiesmsziio 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO 
riuarL lND E MAN os soMsAs rrA LTDA 

RUA JACOB Auor, 690. - vrLA !ZAURA - lTAPIRA-SP - Cep: 13971-045 

CNPJ: 051.452. nomear-ze - lnscríçãoEstaduert'374.016.845.116 - htfpnñrirwmímbriicamlrr 

!A - Os equipamentos erou materials consiamas da proposta deverão ser retirados no prazo 
maximo de coroas) dias, contados da data do aviso de que sa encontram prontos. apos o que. caso 
a COMPRADORA nero tiver providenclado a retirada dos equipamentos emu materials ou ido 

es detidas instruções de expedição, a VENDEDORA procederá a expedição do produto por 
transportadora de sua livre escolha. com frete a pagar e debitando es despesas ds frete. 
embalagem, descerregernento k) e seguro a COMPRADDRA. 
5.¡ - Quando a VENDEDDRA for impossibilitado de procadar conforme d liam 6,4. por razões da 

responsabilidade da COMPRADORA. tals como falta de remessa do motor. luva elastica. etc.. e 

criterio de VENDEDORA sara cobrada uma taxa de armazenagem e razão de 0,2% eo :tie sobre o 
Vetor do equipamento, a partir da data do aviso. Neste caso o seguro do material fica por conta a 

risco de COMPRADORA, devendo por ele ser ,rovldenclado 
5.¡ - o não pagamerio das despesas ds embalagem e taxas de enttezenamenio, anteriormente 

citadas, acarretará a aplicação do disposto no item 
E.? - Case tenha sido prevista na proposta e na pedido. sara fornecida embalagem reforçada da tipo 
rodoviário. padrão da VENDEDORA 

r - Testes a INSPEÇÃO: 

1.1 - A VENDEDDRA deva ser informada pela CGMPRADORA. por ocasião de consulta s no 

pedido. de todos os testes que devem ser executados. caso haja essa ',' ' e da ' 

ou não da presença de inspetor. A realização dos testes pela VENDEDGRA esta condicionada a 

expresse concordância am sua proposta ou continuação de Encomende. 

1.2 - A VENDEDORA ,. "“ que o *' erou 1', seia ' r ' 

fabricação e até o termino desta, desde que lenha sido acordado previamente. 
1.! - A inspeção devera ser feita por tlnrias devidamente credenciadas pela COMPRADORA as 

quais, no entanto, não poderão interferir no * * normal da ' do 1 ', ^ efou 
material. 

1.¡ - Os custos desta inspeção. quando exigida pela COMPRADDRA correrão por conta desta. 
1.5 - A tim de promover a Inspeção. s COMPRADORA sera noilticeds no mlhlmo com 45 (quarenta e 
oito) horas de entecedencle. A notliiceção poderá ser felie diretamente à firma inspetore, desde que 

e COMPRADORA solicite que assim deseje ser feito. 

o) na ausencia dos inspetores. a VENDEDORA procederá aos ensaios a testes necessarios. 
emitindo os certificados correspondemas. perdendo a COMPRADDRA o duatlo de recusa do 

ieitai erou equipamento e de fatura do pedido desde que a cause alegada seja e da ausencia dos 

petores aos mesmos. 

b) se a presença dos inspetores tor lmpresclndivet e estas não se apresentarem na data prevista. o 
prazo do entrega sara dilatado de tantos dias quantos forem os correspondentes ao atraso dos 
inspetores. senda que a COMFRADORA autoriza desde rs a VENDEDDRA p ao faturamento 
dos equipamentos atraves de Nota Fiscal de Venda com Entrega Futura a partir da data 
originalmente prevista para os testaslinspeçeo; 
o) ocorrendo o diligenoiamento durante a fabricação, conforme item 7.2. por Iniciativa da 
CDMPFIADORA. esta devera notilicar por escrito à VENDEDDFiA com um prazo minimo de OT (sete) 

dias de antecedência. 

7.6 - Para inspeção deverão ser aplicadas as noutras previstas na proposta eiou contrato. não 

valendo para tanto. as normas das firmas inspetores. ou de COMPRADDRA. nem os criterios 
pass ' de seus representantes. 

dUTEHiB l 

e 

ã -GANCELAMENTQ DEVOLUÇÃO E RETORNOS: 

5.1 - Uma vez efetivada a encomon” , esta somente podera ser cancelada apos prévta 

concordância da VENDEJORA a madian aceita da COMFRADORA de todas as despesas diretas 
BÍHÍÍÍMBS 

Jñooorrtdas. 
s.: - A VENDEDORA podera rescindir a encomenda sem que sela devida qualquer compensação. 
no¡ rasos da lnsolvãrtcia. pedido de LDRBETUBÍB ou pedido da falência da CDMPRADDRA. 
s.: - As devoluções de mercadorias ta tsturadas somente serao aceitas com a consulta previa e 
concordância da VENDEDDRA. ttcendo por conta e risco de COMPRADORA as despesas da 

transporte e seguro. exceto quando assumido por escrito pela VENDEDORA que lntonnará um 

'código de autorização de devolução' ã COMPRADORA que devera ser desoriminado na NF de 
Devohição da COMFRADORA para aceita da recebimento da VENDEDORA. 

i-GARANTIA: 

9.1 - Os equipamentos novos serão garantidos contra defeitos ds materials e fabricação pelo prazo 
de tzrdoze) meses e contar da data de sua efetiva entrada em funcionamento ou ternazotto) 
mesas e earlier da data do faturamento. prevalecendo o prazo que vencer primeiro. Para os 

_ *r r ' r a _ a _, sara da cereais] meses s contar 
da data do faturamento do serviço da refomlalinanuten _' . 

- A garantia se resumlra ao reparo ou substituição FOB fabrica da VENCEDORA, incluindo 
.listagem das peças dsfaiiuosss a aomsme ss etetivera desde que os defeitos sejam 

comunicados à VENDEDORA logo que constatados e por ele comprovados. 
B.: - correrão por conta da COMPRADORA se despesas de transporte e seguro do material 

defeituoso, desde o local da instalação até a fabrica da VENDEDORA ou de seu suo-iomecedor e 

vice-versa. Quando e reparo do material defeituoso tiver de ser efetuado no local de sua instalação. 
camarão tambem por conte da CDMPRADDRA as despesas de viagens e esiadas do pessoal de 

VENDEDDRA ou de eub-fomecedor, de acordo com e tabela de preços da VENDEDOHA. vigente na 

ocasião do feto. 

e.: - Para equipamentos e ,_ ' fabricados por terceiros. e garantia de VENDEDORA se 
limita à dos respectivos fabricantes. que eerã transferida integralmente a COMPRADDRA. 

9.5 - Todo o material. aquipamrllo ou peça substituido e titulo de garantia passa e ser de 

propriedade de VENDEDORA. 
ae - Qualquer reparo, modificação ou substituição a titulo de garantia não prorroga o prazo original 
da garantia lixado no item 9.1. quer do equipamento em si. quer da peça substituída. 

s.r - A garantia tica Invelídeda nos seguintes casos: 
a) condiçoes de operação diferentes des negociadas. 
b)“ ^ normal* . do usoou, “ por L ' .erosão ou 

c) mau uso. emprego indevido. ertItaze--g-m inadequada. montagem ou operação tora do que 
recomenda s boa técnica ou em desacordo com as orientações de VENDEDORA. 

d) manutenção detíciente ou inexistente. 
e) danos provocados por golpe da anote. cevitaçees. intempéries. bem como vibrações e tensões 
mecânicas oriundas do sistema ou de outras máquinas ou equipamentos. fi' feios.; *em com , neo, ”* 
p) desmontagem ou reparo ou alteração do material tora das oficinas da VENDEDORA. ou oñsins 
autort , eu respectivo sub-fomecedor, ou ainda sem a presença de um representante da 

VENDEDORA, exceto quando houver prévia etrtortzação por escrito. 
9.5 - A garantia ficara suspense. durante o tempo em que houver debito em atraso em nome da 

COMPRADORA. seja ou não referente a este w- ecimanto. expIrando-ss automaticamente quando 

esgotado o limite previsto na clausute 9.1. 

10 - RESPDNBABlIJDADE: 
Hc¡ “V, ^ ' 1 '1 r ' da VENDEDORA. perante a 

COMPRADORA ou terceiros, por quaisquer perdas. danos ou lucros cessantes diretos ou indiretos. 

a pessoas ou coisas, decorrentes da utilização dos equipamentos ou materiais tornecidos, seus 
* ou *A euda etrasosde ' ^ oudasues, ' 'falhas 

r 

*i1 - RESERVA DE DOMÍNIO: 

Cabe a VENDEDURA a reserva de d ' ' e do * ' efou err', ate que r r 

seja etetuado o pagamento integral do respectivo preço e quaisquer despesas resultames da ; 

falta de cumprimento do contrato pela COMPRADORA. Enquanto não estiverem totalmente 

pegos. o preço s as despesas acima mencionadas, a CDMPRADORA se obrigará a', 

e) manter o equipamento em perteito estado de conservação. 
b) não alterar suas caracteristicas sem previa autoriza_ - da VENDEDORA. 
c) avisar a VENDEDORA por escrito quando mudar a sede de seu estabelecimento ou local de 

Instalação do equipamento. 
d) manter o equipamento segurado pelo valor atual do mesmo, contra risco total. em companhia 

* de , ' linha e e. * * as ,. apúlices a favor da VENDEDORA. 

il-FORD: 
VENDEDORA E CDMPRADORA elegem, com expressa renúncia de qualquer outro. o foro de 
Itapira. Estado de seu Paulo. Fica facultado ã VENDEDDRA acionar a COMPRADORA no foro 
da sede desta última se assim entender mais oonvenie no. 

13 -ACEITE DAS CONDIÇÕES GERAlS DE VENDA: 
A não _' formal por parte da COMPRADORA no prazo de 12 horas a contar da data da 

coniirmação da pedida pela COMPRADDRA das 'Condições Gerais de Vende'. acima expressa 
e parte integrante deste lomeclmento. sera considerada aceita entre as partes quanto ao seu 

cumprimento. 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 484 I 2016 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado ' Valor proposto 

19773092/0001-70 DMB DIST MINEIRA BOMBAS LTDA 60.000,00 

51.482.776/0001-26 IMBIL INDUSTR|A E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 35.118,00 

65.107.393/0001-82 BRASBOMBAS COMERCIAL LTDA ME 64.000,00 

D. 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom ,rpt Página 1 



mmãEou mu _Bom 98 _mzwmcoammm 

Emoo _cmmom mEow 

Ewmmanãm É 

_mmmácw wc Saí 

caíram É oodocdm É oodoqem Ê ;oumomse ...à 03955 _se .se, 

00.3 05.05 _m wmão _ .uma ,o omoEom _zãâm x05». 

.mooovüoom mãww ..z :oww qõzwõn_ ,sã .Em Éwaos_ 

oqmmnt ÊC codec?, É oadoomm É um good _sms_ quwãs_ _umã 5mm m x05: _zum «mãom _ 

omuãoo msms_ owusoo meus_ omomoo mamã causou 85s_ nos: uêmao E2_ 8 muEuB owomucümnww E2_ 

_anexou Emo Som: :Nm _causou Ema msm: :mm _causou mama Sã: :NN _omwaoo 2mm 

muãoo 

52%_ mo 093 _casaco 

. mmwmmwwmmñ aco". m:_o_z_> _oÊcoo . <mmmz<> uoãzoo 

mmowmguü m wÊQEOO _mãouwñgaw u wñtmzmã _mEmEm . . 

Cm .mmzmow mumN mami 

,w d 

os_ - EEEn_ 



. 

QQ 

nndncñm .... ..mLaEcu m ...tmn oumEzmm _maca ._o_m> 

mmdmoam Am_ On_ oooQN :ão . 3m . ou oo . ooo . um oo . mmm . _S_ On_ .ãw mam_ 0.5005_ _imã_ (UNS). _uwã_ _zum m 10H05_ 5mm «msõm momêoooooo 

mão:: wumuzcmso . ovmanumw no.2; MzDuunWE omumucu ganda owomuoo oãuoã ou omotuwmc 09a omíoo 

_EB ._o_m> 

@rod .. wmv oz mhnezoo ou ommouEm 

wmoumguü o mmLaEDO _mEmêmazw - mñtâmã _mEmÊw 

os_ - EEEn_ 

ñ d 



  Serviço Aut. de Água e Esgoto °§a"'“ê ' 04 

Praça Zeca Soares, 211 23.78% Í3°6f  
Sistema de controle de documentos - Protocolo *s* 

Protocolo de abertura de processo 

..Oxossâ 

Autuação 

. Aos 22 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 484 l 2016, o qual foi 
ñevidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, terça-feira_ 22 de novembro de 2016 

 Sonia Roseni (Íosta 

Resoonsáve¡ pelo setor de compras 

Prot0c0|o..... 14.506I2016 22/11/2016 00:00:00 

N” Processo... 484 i' 2.016 

_ TÍPO PIOCESSO_ Processo de compra 

i i RespünsáVel-u Sonia Roseni Costa _ 

1 Finãiidãde ------ -- Autorização do ordenador concedida. Classificar o i 

1 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãoot .rpt 



n Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211  Piumhi - MG 
E 

É 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações  Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 48412016 Aplicação: 2016 
RESPOHSÉVÉ¡ ---------- -- sRc Caraier de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 105000 MAQUÍNASÍMOTORES E APARELHOS TECNICOS 

FÍNQÍÍÓaÕB --------------- .- AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NO LOTEAMENTO ALVORADA BAIRRO BELA ViSTA 
(SÍTIO PAMELA) 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E Tradutora ............... .. 467 

Elemento de despesa.. 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente Código da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos Ordinárias Detalhe ------------------ .. 15 

Saldo orçamentário na data da auloriazação orçamentária .......... .. 12454549 % de compromentimenlo 

Valor estimado e reservado.............. 53.039,33 42,59% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 71.505,07 

 

o Protocolo..... 14.504 l 2016 22/1 112016 Càjvvx 
N” P  484¡ 2. 16 

Vera Lucia de O B Relzende 'acesso o 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsávelm Vera Lucia de O B Rezende 

Finaiidadem..." 15 

Sistema: MGFCompras - impacloorcamentarioüi .rpt 



0D - 

,Jbàoçá “E400 
Serviço Aut. de Água e Esgoto j* v6_ 

Praça _zeca Soares, 211 23.782.8'16Ãg°o01¡-10 Zizi 

. . .a, ' e 
Piumhi - MG @KMESÊS 

\-u.3__an7 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de Abertura de Processo 

.CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO N 

Às 08:48 hs desta terça-feira, 22 de novembro de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto   o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 484 l 2016, referente a AQUISIÇÃO DE 

§ BÊMBAS PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO LOTEAMENTO ALVORADA BAIRRO BELA VISTA (SÍTIO 
i P MELA). 

 O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo e por Dispensa Lei 8666, Art  ¡ Inciso IV - Pela contratação em casos de emergencia ou calamidade pública; Ê 

i 

 MENOR PREÇO E MAIS VANTAJOSO PARA AUTARQUIA 

I Piumhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016 

1 Sonia a 
Responsável pelo setor de compras 

Protocolo..... 14.509 I 2016 2211112016 08:48 
N” Processo... 287 l' 2.015 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade..... Dispensa 

À Responsável... Vera Lucia de O B Rezende  Sistema: MGFCompras - CIassificacaoProcessoPorModalidadeü1.rpt Finalidade ...... ..  



FL 7. 
a "  Serviço Aut. de Água e Esgoto ' A*  
3  Praça Zeca Soares_ 211 23.782.816/§11-ÊI':§ 
I ) Piumhi - MG Wifi-St? 

I_ à , Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de Abertura de Processo 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

        AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO LOTEAMENTO 
ALVORADA BAIRRO BELA VISTA (SITIO PAIVIELA) 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso ll do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), que referente a Estimativa do impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo 

3 licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a ñ Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e corn a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG. terça-feira. 22 de novembro de 2016 

Ode/cio da SilvaMeIo 
Diretor 

ordenador da despesa 

Protocolo..... 14.506/2016 22/11/2016 00200200 

N° Processo... 484 / 2.016 

Tipo processo.. 

Responsável... 

Finalidade ...... -« Autorização do ordenador concedida. Classificar o ¡ 

Sistema: MGFCornpras - Autorizacao0rdenador01.rpt 
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BOMBAS ITA LTDA 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO e 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL N° 23 

_ IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE aoMeAs ITA q :: LTDA. 

CNPJ-MF. 51.482.776/0001-26 
NIRE 155.201.984.619 

As partes a seguir identificadas e infra assinadas: 

&VLADISLAV SIQUEIRA, brasileiro, casado sob o regime da 
?comunhão parcial de bens, engenheiro industrial mecânico, portador 
?Ida cédula de identidade RG n° 13.586.575 SSP/SP e inscrito no 
ÊCPF/MF sob ._n° 096.862.058-29, residente e domiciliado na cidade de 
íçltapira, Estado de São Paulo, na Rua Maria Desidero Sartori, n° 280 
,Casa A, Bairro dos Salgados, CEP 13974-280; 

.MARIA DA_ PENHA SIQUEIRA STEVANATO, brasiieira, casada sob 
'o regime da comunhão parcial de bens, psicóloga, portadora da 

g¡ cédula de identidade RG.. 6.848.410 SSP/SP e inscrita no CPF/MF. sob 

  GABRIELA SIQUEIRA BOLOGNA, brasileira, solteira, maior, capaz, 

;nO 967.269.978-68, residente e domiciliada na' cidade de Itapira, 
5 Estado de São Paulo, na Avenida São Pauio, n° 740, Vila Izaura, CEP 
* 13972-090; 

m 2 CAMILLA SIQUEIRA BOLOGNA, brasileira, solteira, maior, capaz, 
m Êestudante, portadora da cédula de identidade RG n° 30.913.373-7- 

@0 ;asp/sp e inscrita no CPF/MF sob 0° 216.305.358-00, residente e 
_g à domiciliada na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua dos o m  Ypês, n° 105, no Bairro Santa Marta, CEP 13976-410; 
HI' 

a?,  estudante, portadora da cédula de identidade RG n° 30.913.374-9 

M  SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 216.305.418-77, residente e _  domiciliada na cidade de Itapira, 

&Página; 1 
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_ii-atado de São Pauta, na Rua dos Ypês, n° 105, no Bairro santa 
Marta, CEP 13976-410; 

MONICA MARIA CAIO SIQUEIRA, brasileira, viúva, sociólogo, 
portadora da cédula de identidade RG n° 9.294.697-5 SSP/SP., e 
,inscrita no CPF/MF sob n° 106.346.358-08, residente e domiciiiada na 

?ua Pedro Alvares Cabral n° 133, Bairro Nova Itapira, ha cidade de gtapira, Estado de São Pauio, CEP 11974428; 

;JULIA cmo SIQUEIRA, brasileira, soiteira, maior, arquiteta, 
:portadora da' cédula de identidade RG n° 43.684.884-3 SSP/SP., e 
_inscrita no CPF/MF sob n° 357.347.988-00, residente e domiciiiada 
na Rua Pedro Alvares Cabrai n° 133, Bairro Nova Itapira, na 
Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13.974-228, neste ato 
?apresentada por sua procuradora, MONICA MARIA CAIO 
$IQUEIRA, acima quaiificada, constituída mediante instrumento 
público de procuração, lavrada no dia 10 de setembro de 2.015, 
perante o Segundo Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Tituios 
:da Comarca de Itapira, Estado de são Pauio, no Livro nO 654, Página 
237/238. 

Lucas :iam SIQUEIRA, brasiieiro, soiteiro, maior, estudante, 
portador da cédula de identidade RG n° 47.7so.4s4-x ssp/sp., e 
_inscrito no CPF/MF sob n° 395.359.258-06, residente e domiciilada na 
Rua Pedro Alvares Cabra! n° 133, Bairro Nova Itapira, na cidade de 
Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13.974-228, neste ato 
;representado por sua procuradora, 
SIQUEIRA, acima qualificada, constituida mediante instrumento 
;público de procuração, iavracia no dia 30 de junho de 2.016, perante 
;o Segundo Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Çomarca de Itapira, Estado de São Paulo, no Livro n° 671, Páginas 
187/88. 
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jMATi-IEIIS CAIO SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, maior, estudante, 
Iportador ea cédula de identidade RG. n° 37.887.938-8 SSP/SP., e 
ginscríto no CF/MF sob n° 395.359.268-88, residente e 
;ciomíciiiado na Rua Pedro Alvares Cabral n° 133, Bairro Nova ítapira, 
:na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13.974-228, neste ato 
;representado por sua procuradora, MONICA MARIA CAIO 
.SIQUEIRA, acima qualificada, constituída mediante instrumento 
ipúbfico de procuração, lavrada no dia 30 de junho de 2.016, perante 
.fo Segundo Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títuios da 
;Comarca de Itapira, Estado de São Paulo, no Livro a0 671, Páginas 
:87/88, únicos sócios comoonentes da sociedade empresária limitada 
?denominada IMBIL INDUSTRIA e MANUTENÇÃO os BOMBAS 
::ITA LTDA., com sede, foro e domicilio na cidade de Itapira, Estado 
?de São Paulo, na Rua Jacob Audi, 690, Vila Izaura, CEP 13971-045, 
cujos atos constitutivos encontram-se arquivados na Junta Comercíai 
;eo Estado de São Paulo sob n° 35.201.984.619, em sessão de 29 de 
Setembro 1982 e úítima Aiteração de Contrato Sociaí e 
,Consolidação Contratual registrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob n° 494.810/15-4, em sessão de 29 de dezembro de 
"Q4315, tem entre si, justo e contratado a alteração e a consolidação l 

do Contrato Social mediante as ciáusuias e condições seguintes: 

;CLÁUSULA PRIMEIRA - Os sócios de comum acordo resolvem 
Íconstituir a ?iiiai como depósito fechado, localizada na Rodovia Vicinai 
:José Fernandes, s/n°, Km. Oi + 881 metros, Parte II, zona rural, na 
::idade de Catanduva, Estado de São Pauio, CEP 15800-970. 

ÉCLÁUSULA SEGUNDA - Os sócios de comum acordo resolvem 
encerrar as atividades e canceiar as seguintes fíãiais: 

_Na Vale S/A., Mina Conceição, iocaiizada na Serra do Esmeríi, Zona 
Rural, s/n°, Loja 01, na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais, 
CEP 35900.900, NIRE n° 31902095395, CNPJ:51.482.776/0007-11;, 
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¡Fazenda Guanabara, s/n°, Zona Rural, na cidade-de Nova Olímpia, 
!Estado de Mato Grosso, CEP 78370-O00;NIRE N° 51900399149, 
ÊCNPJ: 51.482.776/0015-21 

?CLÁUSULA TERCEIRA -~ Os sócios de comum acordo resoivem 
gastei-ar o objeto sociai da empresa, que passa a ser: fabricação, 
ãcomerclalização, manutenção, importação e exportação de bombas 
;Centrífugas mono e rnuitlestágíos, máquinas, equipamentos, 
.implementos agrícoias, usinagem por conta de terceiros, fundição 
para terceiros, fabricação de moldes e ferramentais para fundição, 
gestamparia, locação de imóveis e veicuios próprios, representação 
:comercial e participação em outras sociedades. 

; Em razão das alterações contratuais acima, 
;consolida-se o Contrato Social, passando o mesmo a vigorar, na sua 
ãjntegra, com a seguinte, completa e nova redação: 

consouoáçño no CONTRATO socIAL DA 
man. maos-mm E MANUTENÇÃO os screens m¡ LTDA. 

ÊCAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, amaro a punção. 

:CZLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade _gira sob a denominação sociai 
:de IMBIL INDUSTRIÀ É MÂNUTENÇAO DE BOMBAS ITÀ LTDÂ. 

:CLÁUSULA SEGUÉDA - A sociedade tem sua sede, foro e domicilio, 
;na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua Jacob Audi n° 690, 
'bairro Vila Izaura, CEP 139714345. 
E _   Êarágrafo Primeiro - A sociedade possui filiais como depósitos" 
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.Fazenda São Martinho, s/n°, Zona Rural, na cidade de 
Pradópolis, Estado de São Paulo, CEP 14850-000, NIRE n° 
35903722371; 

.OTR Usina Iracema, s/n°, Iracemápolis, na cidade de 
Iracemápolis, Estado de São Pauio, CEP 13495-000, NIRE n° 
35903722355; 

Rodovia Jaú - Araraquara, Km 129, Fazenda Santa Candida- 
G.L.Ind , Zona Rurai, na cidade de Bocaina, Estado de São 
Pauío, CEP 11240-000, NIRE n° 35903722363; 

. Fazenda Piratininga, s/n°, Zona Rural, Pitangueiras, Estado de 
São Paulo, CEP 14750-000, NIRE n° 35903722321; 

. Fazenda Nova América, s/n°, Água da Aldeia, Tarumã, Estado 
de São Paulo, CEP 19820-000, NIRE a0 35903722312. 

. Rodovia Vicinal José Fernandes, s/n°, Km. 01 + 881 metros, 
Parte II, zona rural, na cidade de Catanduva, Estado de São 
Pauio, CEP 15800-970. 

?Parágrafo Segundo - A sociedade possui filiais nas seguintes 
f-localidades: 

7'. Fazenda Boa Vista, s/n°, Rodovia GO 164 Km. 10, Esq 1 Km, 
Zona. Rural, na cidade de Quirinópotis, Estado de Goiás, CEP 
75860-000, NIRE n° 52999047542; 

8.. Na Vale S.A., Mina Brucutu, localizada na Serra do Machado, 

Página: 5 

Zona Rural, s/nf', Loja 01, na cidade de São Gonçalo do Rio 
Abaixo, Estado de Minas Gerais, CEP 35933000, NIRE n° 
31902095388; 
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9. Rodovia MS 156 KM 12, s/n°, Região Suburbana, na cidade de 
Caarapó no estado de Mato Grosso do Sul, CEP 799404300, 
NIRE n° 54900315380; 

10. Rua Mauro Simões, n° 500, Prédio 1, Bairro Penha do Rio 
do Peixe, na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, CEP 
13971-088, NIRE n° 35904561193; 

11. Rodovia GO 040 Km 194, s/n°, Acesso 7 (sete) 
quilômetros a direita, na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás, 
CEP 75600-000; 

12. Rua Baturité, n° 500, Galpão 16, Compiexo Industrial J. 
Eudes Aragão, na cidade de Horizonte, Estado do Ceará, CEP 
62.880-000, CNPJ-MF. n° 51.482.776/0017-93 e NIRE n° 
23900589158. 

;CLÁUSULA TERCEIRA - 0 objeto social da empresa é a fabricação, 
::comercializaçãm manutenção, importação e exportação de bombas 
?Centrífugas mono e multiestágios, máquinas, equipamentos, 
êimpiementos agrícolas, usinagem por conta de terceiros, fundição 
;para terceiros, fabricação de moldes e ferramentais para fundição, 
íestamparia, iocação de Imóveis e veicuios próprios, representação  comerciai e. participação em outras sociedades. 

 CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 29 de  Setembro de 1.982 e o prazo de duração da Sociedade é por tempo 
ç _ indeterminado. 

 CAPÍTULO II - oA RESPONSABILIDADE TÉCNICA  CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade técnica da empresa, fica a 
g cargo de profissionais devidamente habilitados e cadastrados nos' 
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Órgãos competentes, que podem ser sócios, empregados ou 
çontratados. 

CAPÍTULO III -- oo CAPITAL 50cm. E 00s COTAS: 

CLÁUSULA SEXTA - 0 Capital Social totalmente integralizado e 
“realizado ::veios sócios, conforme Aiterações contratuais e Registros 
,Êontábeim é de R$ 7.740.235,00 (sete milhões, setecentos e 
quarenta mil, duzentos e trinta e seis reais), representado por 
?73740236 (sete miihões, setecentos e quarenta rnii, duzentas e 
izrintaeseis) quotas, no vaior nomlnai de R$ 1,00 (um real) cada 
Quota, em moeda corrente nacional, assim distribuido entre os 
àócíos: 

. sócxos QUOTÀS 0/5 PAR? VALOR (as) 
gxzLAoxsLAv SIQUEIRA 2.902.533 37,50% 2.902.533,00 
MARIA DA PENHA SIQUEIRA 1.935.059 25,00% 1.935.059,00 
STEVANATO 
CAMILLA SIQUEIRA BOLOGNA 433.755 6,25°/› 433.755,00 

,ÇABRIElA SIQUEIRA BOLOGNA 483.765 6,25°/0 483.765,00 
MONICA MARIA_ CAIO SIQUEIRA 483.764 6,2596 483.764,00 
JULIA CAIO SIQUEIRA 433.735 6.25073 433.735,00 
,LUCAS CAIO SIQUEIRA .433355 5,2530 433.755,00 
MATHEUS CAIO SIQUEIRA 433.755 5,2535 433.755,00 
?TOTAIS 7.740.235 7.740.235,00 

:Parágrafo Primeiro: Nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil 
@Lei n° 10.406/2002), a responsabiiidade de cada sócio é restrita ao 
gxraior de suas quotas, tendo em vista a integralização total. do Capit l- 
Esocial. 
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,Parágrafo Segundo: Os sócios não respondem 'subsidiariamente 
pelas obrigações sociais. (artigo 997, VIII do Código Civil). 

_Parágrafo Terceiro: Em caso de aumento de capital, os sócios 
«j :Ecotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, 
~ ;proporcionalmente ao número que já possuam no capital da 

iisociedade, tendo os sócios um prazo de 30 (trinta) dias para 
;exercerem o seu direito de preferência na subscrição das cotas. 

CAPÍTULO IV -› DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA 
É SOCIEDADE DA REMUNERAÇÃO s DA INCAPACIDADE ou  MORTE oo s CIO-ADMINISTRADOR - omsron sxscunvo 

DA SOCIEDADE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade é gerida e administrada 
;individualmente pelo sócio administrador denominado DIRETOR 
EEXECUTIVO SR. VLADISLAV SIQUEIRA, que usará a denominação 
âsociai, assinando isoladamente, sendo-lhe atribuido todos os poderes 
\êde administração e representação da sociedade ativa e passivamente, 

e ;judicial e extrajudiciaimente, podendo praticar todos os atos 
:compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, 
i ficando vedado, entretanto, o uso da denominação sociai em negócios 
Éalheios àqueles do objeto social. Na prática de atos alheios aos 
;interesses da sociedade será o mesmo responsabilizado nos termos  da lei Civil. 

o ;Parágrafo Primeiro: O sócio administrador, denominado Diretor 
0 fExecutivo, possui poderes especiais para a prática de atos de 

i oneração e ou venda de bens imóveis da sociedade. 

 Parágrafo Segundo: No caso de morte ou incapacidade civii do 
- @Diretor Executivo, os sócios quotistas se reunirão Imediatamente em 

'\ 0-  Assembieia de Quotistas e decidirão, por maioria, a nova gerência e 0 g administração da sociedade. - 
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Parágrafo Terceiro: No caso de falecimento do Diretor Executivo, 
seus herdeiros ou sucessores serão admitidos na sociedade como 
socios qootistas, apiicando-se o disposto na cláusuia décima sexta e 
seu paragrafo unico desta Consolidação do Contrato Social. 

?arágrafo Quarto: Sera' decidido em Assembieia Geral de sócios 
'quotistas, por maioria- de votos, se um ou mais dentre os sócios Irá 
,exercer a gerência e administração da sociedade, podendo ser 
ícontratado terceiro não sócio para exercer a função de Administrador. 

;Parágrafo Quinto: Nos termos do artigo 1.061 do Código Civil 
'(Lei 10.406/2002), fica estabelecido que poderá ocorrer aiteração 
deste contrato para permitir a nomeação de administradores não 
_integrantes do quadro societário, desde que aprovado pelos sócios 
?que representam a totalidade do capital sociai. 

;CLÁUSULA OITAVA- o Diretor Executivo no exercicio da gerência e 
,administração da sociedade, fará jus a uma retirada mensai a titulo 
;de “pro Iabore", que será estipulada em reunião de quotistas e levada 

,W  conta de despesas de administração geral da sociedade. 

;CLÁUSULA NONA - A sociedade não terá Conseiho Fiscal. 

m  CAPÍTULO v - no exeecícxo SOCIAL E DA oxsvnzsuxçâo os 
- LUCROS: 

' ?no 'CLÁUSULA DÉCIMA - 0 exercício social, coincidirá com o ano civii, 
- = tendo início em 1° de Janeiro e término em 31 de Dezembro. Em 31 

' _ ,de dezembro, será elaborado um Balanço Gerai e uma Demonstração 
;de Resultado do Exercicio. Os lucros ou prejuízos apurados serão 

e  divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas- 
àpartes de capital, exceto se, havendo lucro, deliberar o Diretor  Executivo levá-io ao Patrimônio liquido da sociedade, para posterior* 
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"utilização. Na hipótese de prejuízo, o valor correspondente poderá ser 
absorvido por RESERVAS DE CAPITAL. 

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá levantar balanços 
intermediários mensais para apuração de resultados, podendo os 
lucros verificados, após as deduções legais, serem distribuídos 
antecipadamente entre os sócios, obedecendo à proporção de suas 
,quotas do Capital Social, ou ainda deixados em conta de lucros 
suspensos para futura distribuição ou aumento de Capital, desde que 
iassim deilberem os sócios por maioria. 

;Parágrafo Segundo: Os sócios realizarão uma reunião anual até o 
?último dia do quarto mês seguinte ao encerramento do exercício 
::social para aprovação das contas do Diretor Executivo, deliberar 
,sobre o Balanço Anual e demais assuntos de interesse da sociedade. 

CAPÍTULO v: - oA ABERTURA os rxLgAxs E os 
DEPENDÊNCIAS E SUA EXTINÇAO. 

;CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá estabelecer 
sfiliais, depósitos e outras dependências em qualquer parte do 
?Território Nacional e Exterior, a critério do Diretor Executivo e 

;obedecendo as disposições legais vigentes. 

ÉCLÀUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As filiais e dependências, serão 
extintas nas seguintes hipóteses:  a-) Ocorrendo a extinçãodo estabeiecimento sede; 
à b-) Por decisão do Diretor Executivo da sociedade. 

CAPÍTULO VII - DA CESSÃO DE QUOTAS-PARTES, DA 
RETIRADA, MORTE OU INCÀPACIDADE DE SÓCIOS 

¡É?ágina: 10 
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_CLÁUSULA_ DÉCIMA TERCEIRA - As quotas-partes de Capital Social 
pao poderao ser aiienadas nem cedidas a terceiros estranhos à 
sociedade, sem a anuência expressa dos demais sócios que 
?apresentem a totalidade do capital social, e sem que seja dado o 'j direito de preferência aos sócios que neta permanecerem, sendo-íhes 

Êssegurada tal preferência em Igualdade de condições, preço por i reço. 

:CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O sócio poderá ceder suas quotas, 
total ou parciaimente, a título oneroso ou gratuito, a quem seja sócio, 
:desde que haja concordância dos demais sócios. 

:CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O sócio que desejar retirar-se da 
sociedade, deverá comunicar os outros sócios, por escrito, com 
ãantecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a sua intenção de 
?não mais continuar na sociedade (Artigo 1.029 do Código Civil). 

;CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - No caso de morte de qualquer sócio 
§(quotista ou administrador) a Sociedade não será dissolvida, 

d ;prosseguindo com os sócios remanescentes, sendo que os demais 
;sócios deliberarão em Assembleia de quotistas, a ser realizada no 
iprazo de,30 dias data do evento, sobre a situação dos herdeiros do 
ifalecido. A deiiberação tornada por voto da maioria do Capital Social 
ipoderá ser de ingresso do herdeiro na sociedade ou de apuração dos 
§haveres do sócio faiz-acido. Decidindo a Assembleia pela apuração dos 
;haveres será levantado um balanço gerai especifico para essa 
gfinaiidade, pagando-se aos herdeiros do falecido o valor 
?correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos 

-  resuitados até a data do falecimento.  ÍiParágrafo Único - Na hipótese de ser a decisão tornada em 

 

j; Em ?Assembleia Geral pela não admissão dos herdeiros do sócio falecido, 
i um os haveres serão apurados .mediante balanço geral específico na data 

o ;ido óbito e os herdeiros receberão seus direitos da seguinte forma:- 
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em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas 
monetariamente pelo IGPM ou outro indice oficial. 

ÇLÁUsULA DÉCIMA SÉTIMA - o sócio minoritária poderá ser 
d_ excluído por justa causa, peios sócios que detenham mais da metade 

@do capita¡ social. A exclusão por justa causa somente poderá ser 
.determinada em reunião, ou assembleia especialmente convocada 

\ para esse fim com a ciência do acusado, em tempo hábil, para 
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. A ata 

;da reunião ou assembleia ou alteração contratual serão arquivados 
em processos distintos e simuitâneos conforme o disposto nos artigos 
31.085 e 1.086 do Código Civil (Lei 10.406/2002). 

;CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Serão regidas pelas disposições do 
iCódigo Civil (Lei n° 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a 
íretirada de sócio (artigos 1.028 a_ 1.032 do Código Civil), quanto a 

(dissolução (artigos 1.033 a 1.036 do Código Civli) e a liquidação da 
;sociedade (artigos 1.037 a 1.038 do Código Cívii). 

 CAPÍTULO VIII - oAs DISPOSIÇÕES GERAIS. 

icLAusULA DÉCIMA NONA - A sociedade poderá participar de 
Êoutras empresas, mediante a aquisição de ações ou quotas, bem 
ãcomo, poderá ser objeto de cisão, Fusão, Incorporação ou 
¡Transformação de conformidade com o consenso dos sócios. 

ÉCLÁUSULA VIGÉSIMA - As quotas partes de capitai, são iívremente 
Etransferíveis entre os. sócios.  

2  CLÁUSULA VIGÊSIMA PRIMEIRA - As deliberações de sócios serão 
,tomadas em reunião, conforme previsão do contrato social, devendo =~  os sócios serem convocados por carta com aviso de recebimento. f 

ÊPágIna: 12 



' ,resença de duas testemunhas, que também a assinam, para qu 

5 5 : .'. :*' .°' :°. 
. Í O 3 g :I .c :¡. i. .t. .c. :ao .c. 3 

_ SEÊJÂEÂÊFÊEQBIHA W o o n ÇQUTENTFÊOOa 

 -i-  Namora: Zi wav. 2m 

lMBli. lNDÚSTRiA E MANUTENÇÃO DEBDMBAS lTA LTDA g 
ÇNPJ: 51.4a2.775/ooo2-2a _.' ¡' É É s,  com o 

ÇLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As deliberações dos sócios para 
as fins previstos nas cláusulas sétima e §§ e cláusula dezesseis e 
parágrafo único deste contrato, observarão o disposto no artigo 1.072  ec. artigo 1.010 do Código Civil (Lei 10.406/2002). 

;CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As omissões ou dúvidas que 
possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas e 
resolvidas de conformidade com as disposições do Código Civil (Lei n° 
Í10.406/2002), aplicando-se supletivamente a Lei 6.404/76. 

çLÁusuLA VIGÉSIMA QUARTA - os sócios já qualificados neste 
contrato, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos cie 
exercer a administração da sociedade, nem em decorrência de lei 
especial, nem em virtude de condenação que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
?alimentam de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
;consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme os ditames 
lprevistos no § 1° do artigo 1.011 do Código Civil (Lei n° 
§10.406/2002). 

;CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - As partes de comum acordo 
;elegem o Foro da Comarca de Itapira, Estado de São Paulo, como 
;competente para conhecimento e julgamento de eventuais 

x 73 ;controvérsias que resultarem da aplicação do presente contrato. 

l  , E por acharem em perfeito acordo em tudo quanto 
_z -- Éneste instrumento particuiar foi lavrado, obrigam-se por si e seus 
:Í: li m íherdeiros a cumprir fielmente a presente Alteração e Consolidação de 
a: "a iontrato Social, em 03 (três) vias de igual teor, assinando-a na      

v. a ,produza todos os efeitos de direito. 
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tnliaço nesta cidade oe Ítapira, Estado de São ?aula na Bua Dr. 

_rIim§tada, que se regulará pelo bãõreto nã 3.708 de 10 de Janeiro 

_ "nmlnmonsmaie E pâgáe' 

. ví ãât.-.nn 'l  

 Os abaixo assinados, GLIVIO smgvanamo JUNIOR , 
raeileiro, maior, casado, engenheiro, portador da Ceàula de Identidad 

,de 3G.on9 4.789.190 e do C.P.F. n9 016.579.808-47, residente e domicí 

Mário de 
Aoãeade nã 33 e JUVENAL'SANTI LúUBI, brasileiro, maior, casado, inãua J 

trial, residente e domicãgiados nesta ciâade de Ítapira, Estado de 

Paulo na Rua Saldanha Ea§É$hoWn9 211, portaãor da cedula de Identidade_ 
À3o.§ne 6.683.090 e do ooe.f. qe 6o2Í965.348_2e, tem entre sí, justos 

São 

e 
eonfratados, pelo presente instrumento particular e na meIhor forma áe 

gireiío, á“Êonstituição de uma Sociedaae por Quoías de Besponeabiliãade 

de 
':“1;9Í9 e pelas cláusulas seguiñtes: 

"PRIMEIRA" 

'A aeeieâaàe,giràfã aob'a denominação social' de 

. U 'ÍÉ%_§EÉÉ" e terá sua sede soci- 

al àÍBuenida_Comendaãor"YírgÉãÊ§e1ãeuàíiieíéa if 831, nesta cidade de 
Itaçüya, E5fãdo.Qe São Paulo; l a 

§ ÚN§CD$+ A eocieéaáe poderá ebfir filiais ou escritõfies, em qualquef- 
páite do Território Nacional. I 

“SBGUND$" _ 

_ A sociedaáe tem po? objetivo 3 mànutenção de ig 
plementos aâricoiee. bombas e afins em geral, usinagem por conta de te; 
ceires, fabricação de moldes e fezramentais pare fundição e estamparia. 

i ' I "TERCEIRA" ' " * 

O preze de duração da sociedade é por tempo in- 
determinado. O sócio que desejar reoinareae da sociedade, deverá comup 

nice? a empresa com aviao prévio nbwpreze_mínimo de 90 (noventa) dias. 
Nesse caeo, procederwse-à um balança geral; recebendo o sócio retirente 
o vaâox global de seushaveres para com a eocieâade, em 12 (doze) parce- 
las àensais, representadas por notas promiseáriae, de igual valor e 

sem juros, vencendo a primeira 90 (noventa) diás epôs o balanço. 
5QUAeeA" 

A 0 capital spçial É de 9% 1.000.00Ó,0O (hum mi- 
lllão de cruzeiros). dividido em 1-009.000 (hum milhão) de quotas 'M 'm', 
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Andreia ta. S_ Máâfb ' É9°75“'°“t° (ve-Mor dâ- C33 1,00 (hum cruzeíâ-«g  te subscrito e m.. 
teãralizadü da seguinte forma: o a6oio_g;Ivio'sIEVaNATo JUNIOR, já qua- 
lificagío, subscreva neste ato 5Ó0.00Ó (quinhen-tas mil-yquo-cag, no valer 

- : r* N . - 

nominal ?Dial de Eâ 500c0U0¡OO (quinhentos mil cruzeiros), que oeste - 
ato íntegreliza em moeda corrente Nacional, e o sócio JUVENAL SANTÍ LEU 

EE: ãââqualificado, subscreva neste ato 500.000 (quinhentos mil) quotas 

no valor nominal total de ao 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiroeí, que 

neste etc integraliza em moeda corrente Eacional; . .  à responsabilidade dos sócios, é ilimitada_ à totalidade do' cap; 
tal sodial, nos termos do Artigo 2? "in fine" do Decreto nã 3.708 de lo 
ae Jàneiro de 1.919.A ' ' *” 

"W ' . "QUINTA" u 

V As cotas ao capital sooial são indivieíveie, e 

E50 Poderão ser vendidas, cedidas, canoionañae, trensferiãas, sem aviso 
prévio e consentimento aos outros sócios, cabenão om igualdaae de gone; 

ndo somente c! sela de Autentlcnd 

nsozesv › "~ 

A administração de sociedade caberá aos sócios, 
sempre em conjunto, ficanâo expressamente proibido O uso'da razão eooim 

ver, endoseos, cartas de fiança e outros documentoa_análogos; 

PBIME:B : A socieáade será repmeeentada em juízo for qüelquer um dose 
ócios ou procuradores com poáeree especiais; ' 

sEeUnno='A ansiedade poúerá nomear procureãoree páie práticar todos os 

atos due julgaí neceesãrio'mediente procuração pública. 

çoee o áireito âe preferência dos outros eõoioe qúe queiram adquiri-las. 

al paraÍnegócioa estranhos à aocieãeàe, tais como: ebonoà, avais de fa-0 

"SETIMA“ 9 _ 

A 31 (trinta e um) de dezembro-de cada ano ci ;= 

vil, será levantado o Balanço Patrimonial correspondente eo exercicio - 
Êocial, Eevendo oe lucros verificados; após as âepreoiações e provisões 
necessárias, serem distribuidos aos sócios, na proporção de euas quotas 
ou deixados em Lucros Acumuladoe na sooiedade conforme úeliberção dos 

dócios Quatis-tas. m' 

' "OITAVA" 

aos aõcios no efetivo eiercicio de'suas funções, 

4 N 
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r À ÚNIGO:jp9derá haver aeõrdo entre os herdeiros e o sâeie remanescente- 

tivo, os eócios, por maioria absoluta, 
&iate; tanto 'estos Quantas forem'as qu 

íante, ditando-lhe a forma ae liquidação 

ie São Reale, pera dirimir_ 
trata o 

ülbiüãL um I-'Eêaeuna um unma g SERVIÇU :a: m ràñtrà M_ ITÉÍEIRÉ( _  
!Cid   

 
' R: COM 37' .. um regra-arames É 

- - ÉNTIUU n 1.)I:':59“íh'_dü.#  ._=. f' í. Ê 
-, anhartacaame-UHHNW'“P'*"-“m " &Em; ;à * 

' e e* e e e eu: me a 
. . x 1 , 

contlquação. . . _ap ra “¡ c u 2 É 
5 N ' ' - ' *-' ,__, › " r Oficial   ru. giãààíeêqgããggtuta Ê 

9¡ _ _ - -Egâfãveñtê 
Anerenu Ai): 5' M9?? . Wma ¡lhggmaa Escruvente 

ÊLÉÊ mmasíâañaoÊíãiâñüa 

com as fpessibilidades ,financeiras da' empresa  :ñentr 
tidos pela legislação do Impostó ãe Renda; 

É u Nãgãàneg 

E9760 receberão mensalmente a título 
portâncía d e' 

0 dos limites 

-Í Em caso de falecimento de qualquer um dos sócias . P 

a sociedade não se dissolverã, continuando_com b remanescente. 
i res do eõbio falecido, apurados em bal 

:cimo de 3o (trinta) dias, serão 

Os have~ 
ançcIque'ee levantará no pfezo má 

pagos pela sociedade a seus herdeiros - 
de acôrdo com o estipu;aão na clãúsula III(terceira3. ou suceqsores, 

?ara aqu;sição ãe parte ão extinto em parcelas, 
lado na eláusula III (terceira).  Ii 

de acõrâo eum o estipu- 

Liquiãahde-se a secíedaâe por quaiquer outro mo~ 

cabendo sempre a caãa sócio quo_ 

atas pessuíãas elegerão o liqui_- 

  y ' __ 

Piea eieiáe e Épào de éeàarca de Itapira, Eàtado 

.gyaieánee-Éãàiãàà áriunãas do preseñie con» 
J 

-w 

- resente instrumento pargicular, 

ênde a 1? (primeira) via_ 

E1 pb? estàreà justos e Éantpataãeegeeseinam 0 

em 03 (três) yiás de igual peer e data“ 
ta gresença dás testemunÉ f abaixo a tudo presenfes na forma da Lei, de 

_§,›. › .4 v . ' ' ' í 
'Éeíríarquivada ne Junta Comercial ão Estado de  

l 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira Os dados de Identiñcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. ' ' 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
“Ú“E“°°E'“5°R'ÉÃ° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 

ãl1Á-;lraêlã7üloüü1 26 CADASTRAL 2910911982 

NOME EMPRESARIAL 

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

í iii-trt** 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AT1V1DADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

28.124-110 - Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

33.21 -0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

205-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R JACOB AUDI 690 

CEP EAIRROIDIETRITO MUNICIPIO UF 

13.971-045 VILA IZAURA ITAPIRA SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

IADMIN@IMBIL.COM.BR (0001) 3863-0939 

[ETE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) f 
#il-Iii 

SITUAÇÃO CADASTRAL u \ DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *tuna* ttt-kttti 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n” 1.634, de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1011112016 às 17:05:50 (data e hora de Brasilia). Páqina: 111 

© Copyright Receita Federal dO Brasil - 10/ 1 1/2016 

httpzf/wwwxcccita.fazenda.gOvbr/pcssoajuridiCa/Cnpj/Cnpj rCva/imprCssaO/ImprimCPa. .. 10/ l 1/2016 



 
 

ÍÓÉIIVI 
Soluções em Bomba “into  -\_____. 

Itapira (SP), 21 de Novembro de 2016 

AO 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Piumhi - MG 

Ref: Dispensa de Licitação 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JLINTO AO MINISTÉRIO QQ TRABALHO 

Declaro, sob as penas da le¡ que nos termos da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999 
que alterou o dispositivo da Lei n° 8.666, de ló de junho de 1993 e suas alterações, que 
a nossa empresa, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no 
que se refere ã observância do disposto no inciso XXXiII do artigo 7° da Constituição 
da Republica Federativa do Brasil. Portanto. não concede trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Por ser expressão de verdade, assinamos a presente. 

Atenciosamente, 

“iJPTabeIiàO de Notas e Protesto de Letras e Titulos 
g _ Rua José Bomlácio, 3.11 -Ilapim- i3 

Rua Jacob Audi, 690 - Vila Izaura - CEP i3971›045 - Itapira-SP 
DDD (19) PABX* 3843.9833 - Atendimento ao Consumidor DDG 0800148500 - iadmin@imbil.com.br 

FAX: Vendas (19) 3863.0714 - Engenharia (19) 3863.1675 - Administração (19) 3863.3947 . 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS_RELATIVOS ADS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 
CNPJ: 51418277610001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identiñcado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade ñscai; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços <http:h'www.receita.fazendagov.br> ou <http:llwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:21:58 do dia 15/1112016 <hora e data de Brasí|ia>. 
Válida até 14/05/2017. 

Codigo de controle da certidão: F62E.BOAB.95FE.9E07 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

 
        

CNPJ Base: 51.482.776 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Êsgaüoaz_ 
responsabilidade da pessoa juridica/fisica a ma  

@salte-vas 

Tratando-se de cRDAséz 31g para Ptêâseamjurgdlçwa. a pesquisa. 

não constam deh'  
?por meio do CNPJ Base, 

*cuja raiz do CNPJ seja 
*â 

de modo que a certiñafüfô Miva ab angea!? .os estàtgeleàíêirñe 
aquela acima inforflñaâta. a  '  -' "     

Certidão n° 13375928 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 11/11/2016 08:21:12 (hora de Brasília) 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão esta condicionada à veriñcação de sua autenticidade no sítio 
httpzllwwwdividaativa.pge.sp.gov.br 



SECRETARIA DA FAZENDA 
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE JUNDIAÍ 

POSTO FISCAL DE MOGI GUAÇU ' 

Rua Dr. Siivio de Camargo, 91 -.Jd. Carmen Lydia il- FONE : (D19) 3861-1155 

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS 

 EM VISTA DO REQUERIDO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO EXPEDIENTE PROTOCOLADO NO POSTO; 

FISCAL DE MOGI GUAÇU SOB N13 12820-655440/2016 DE 21/07/2916. à 

EM NOME DE: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA 

ENDEREÇO: RUA JACOB AUDI, 690- VILA IZAURA - ITAPIRA/SP 

INSCRICAO ESTADUAL CNAE CNPJ  
374.016.845.118. 2342-7/00 51.482.776/0001-26  

CERTIFICO QUE, PARA O INTERESSADO' SUFRACITADO, NADA CONSTA DE DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS  
ITCMDBPVA NA SITUAÇÃO FISCAL "NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA", ATÉ A PRESENTE DATA. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
,X _ 

I(JLX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJ?LX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJLXJLX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.  
NJ(.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJLXIXJLKJ(.X.-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.  
CERTIFICO TAMBEM QUE, PARA o INTERESSADO SUPRACITADO, CONSTA o SEGUINTE DÉBITO FISCAL vINCENDO, 
RELATIvo Ao 1CMS. NA SITUAÇÃO FISCAL "NÃO INSCRITO NA DívIDA ATIVA", ATÉ A PRESENTE DATA: .x.x.x.x.x.x.x.x.x  
GIA REFERÊNCIA 06/2016 - VENCIMENTO 25/07/2016. x.x.x.x.S58R1.Íâ0x'155i§mâL›Ê:$ê›ÊÍ5êãW-§<WüHÊBí§É):.x.x.-x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

R. Com. JDêiD Cintra, DE¡ n :TAVIRA - SP.? 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xügifgjyggggitwf r-_l_ 'É'  3*¡ 

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.)(.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XJLX  -- Crisuna H. ii. c. P. ::RIT-IRATI - üflci.. i 

Mam c. R. (1. Cream - Subs: :um t¡ 

.X.K.X.X.K.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.ÊX. ¡MWM!XIM<.)6.-X~!XFg)f1Xt-XÇX-iim(ãâ(.X. .XJLXJLX.X.X.X.X.X.X.X.  Sandro c. M. amam › Eáeravanta ' t# . 

ASSIM, A PRESENTE CERTIDÃO E EMlTlDA COMO POSITIVA É' BETTEFB? NEãÊñi/A, NOS TERMOS DO ARTIGO::- 

206 DO CTN. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  

      “#5 a:: E 

.L. 

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.?LX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X'.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.?LX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.'X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. _' f  PERÍODO DE: 01 

   
1- A presente certidão só é válida em relação ao interessado e demais dados indicados, peio prazo deoõ (seis) meses.  
2- Fica ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, Créditos tributários que venham a seríÍ¡ 

apurados. _ 

3- A taxa de Fiscalização e serviços fo¡ recolhida nos termos da legislação vigente. 

 »dita 

¡<¡\ 

x5.- 

POSTO FISCAL DE MOGI GUAÇU, EM 21 DE JULHO DE  
RESPONSÁVEL: 

EMITIDO &R; UIAIIMR 'VI/Um O.. 
EDUARDO DOMINGOS MAIA ES DE ALMEIDA 
AGENTE FISCAL DE RENDAS HEFE DO PF DE MOGI GUAÇU 



    
. co' Jo 

que COHMO a 
9 GÚm o ong¡ 

Prefeitura Municipal de Itapira itgprra - 

Prefeitura Municipal de- Itapira 2 ÍNÚV. 2013 

Rua João de Moraes, N** 490 - Centro 6'- msüha H 
_ Maria c_ p' Ur .re, c 

ÇNPJ. 415231144000100 É; :tamem ,g Càcoma.. u 

s s e .í3:$'°= ”' :s:s*§;?- " ” 
ar Farra; . 55mm 

CER TIDÃ 0 NEGA T I VA DE DÉBI TOS MUNICIPAIS 

A Divisão de Controle de Arrecadação da Prefeitura Municipal de ITAPIRA. a requerimento da 
pessoa interessada IMBIL ¡NDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS !TA LTDA, CERTiFtCA, para os fins 
que se iizerem necessários, que a pessoa FISICA/JURIDICA a seguir referenciada não registra débitos com 
os cofres públicos municipais ate a presente data. relativamente aos tributos MOBILiÁRIOS e IMOBILIARIOS 
de competencia dessa municipalidade.  ...the . 91g¡ «c» '15  _ 

certifica mais, queen.   gàijgade àfgso gtigú25f12f2016, ressalvado o direito de 
Fazenda Municipal de exigir o rêgoiriirtíãhto deqéhitos,xtributáriosiíueñãõ. constituídos anteriormente a esta 
data mesmo durante a vigência desse-prego.  _Íà t: _ 

INSCRIÇÃO MUNICiPAL rg.? eqszii "giÍÍi   
PROTOCOLO Netos-Maura; - "*   

 

Cadastro: 000000798 _ 

Contribuinte: imeiLlnousrêiug..  
Endereço: sua JACÀELOQ-Aulãig; 
Bairro:  v' 'i 

    
       

    

Cidade:  _. 

Débitos Viñcepaofg: Mt. ;f t_  _ __  
Exercicio #aceite   9*'  urõsãiiesoêíífgs-ggêijãiorarios Total 

2015 ' ' ' ã: MÊS-âmago   '  451m 
291a  Í* 't - 1.495,11 

201a ' 5.541,73 

2016 311,71 

1.291,36 2016  
0.00 9.092,37 

 
. 'iss-kl  n n»  .. 

A presente certidão alcança os débitos tributários e nao,_t;rit'$utários inscritos ou não na Divida Ativa 
da Fazenda Munlcipai. '^ - _ a -- 
ATENÇÃO: A autenticidade desta Certidão d'e'iííérà ser confirmada vía intemei no endereço 
mivwitaplrespgov. br. 

Emissão: 20I10i2016 10:42:16 Vaildade: 2511212016 Usuário: KALtssA 

Númerolcontroie da Certidão: 52575Ee1c00F2Bc1 



Ide l. 

_Imrmniarz ' 

GÀIXA ECONÔMICA FEÚEHÃÉ. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 51482776/0001-26 
Razão Social: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 

Endereço: RUA JACOB AUDI 690 / VILA IZAURA / ITAPIRA / 5P/ 13971-045 

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: 01/11/2016 a 30/11/2016 

Certificação Número: 20161 10100553384714507 

Informação obtida em 10/11/2016, às 13:06:41. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 

veriñcação de autenticidade no site da Caixa: www.caíxa.gov.br 

10/11/201613137 



PODER JGDICÉÃRIO 
JUSTIÇA DO TPtABALEíO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 51.482.776/0001-26 

Certidão n°: 119511581/2016 
Expedição: 26/10/2016, às 09:54:11 
Validade: 23/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

51.482.776/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

 Eüírvfadas e su; , .: c:nz:'ít;:~;.›t:s1;.juabr 
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  PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA D0 ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTiDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS 

CERTIDÃO N°: 019553876 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 

FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕEÀ§ JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 

09/1 112016. verificou NADA CONSTAR como reÀuJrequerido/interessado em nome de: **************** 

IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃQ¡ naiaoiiiiaAsIrA LTDA, CNPJ: 51.482.776/0001-26,      certidão-*tiÉfàâffíf*Tàià*i't*t*****t****#ü****ti**kfl**i*ft** 

 
Esta certidãonão:apontauordinaríamente;os' Í ' "A à' íemLÍcÍIue a pessoa cujo nome foi 

pesquisado ñgura como' ;ãútõriay São apàntcadçisfÍos? _e¡tç›s"?c§m: situação em andamento já 
cadastrados no sistema 'informatizado referentes a ;tofjasgíasáicomarc !Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo 

A data de .innormraítização @catia  veriñcada no Comunicado 
n°53l2015. '  =  t -- :z »- _  --  

Esta certidãionâso _validade  '  
Esta certidãj ,está   A ' " 
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 PEYROSRJS marésnonrãaa. m TRANSPEYRD 

x 

A 
Hidrovector Bombas e Equipamentos Ltda. 
Distribuidor Autorizado Imbil-Ind. e Manut de Bombas ITA Ltda. -Rio de Janeiro 

Estuda do Caiimdá, 564 - Jacarepaguá 
Rio de J aneiro/RJ - CEP 22725-031 

At: Sr. Paulo Sergio Correa 
Ref.:Bombas Imhil 

Prezados Senhores, 

Atendendo sua solicitação informamos que possuimos, nesta mudado, as seguintes bombas de 
fabricação IMBIL -Ind. e_ Manut. de Bombas ITA Ltda, adquiridas da Hidrovector Bombas e 

Equipamentos Ltda: 

1. Bomba B-40 - Esgoto de Lastro 
PCM 390-11-0300/02 

Equipamento: 
Bomba IMBIL, re-autoescorvante modelo EP-B, com base metálica, polias, correais, 
Protetor e motor elétrico de 25 CV, à prova de explosão. 
Serviço: Elevatóiia de água e resíduos de óleo, regime de trabalho intermitente e em área de 

risco, vazão 40 m3/h . 
Altura Manornétrica Total 55 mca ,Altura de Sucção 4 metros. 
Situação: _ 

Operando desde dezembro de 2002, de forma completamente satisfatória, até a presente 
data 

Manutenção: 
Não houve necessidade de intervenção corretiva, apenas os procedimentos de rotina 
como troca de óleo. Neste aspecto devemos ressaltar que a compra desta bomba 
atingiu plenamente nossos objetivos, uma vez que a mesma substituiu uma bomba do 
tipo vertical que apresentava &eqüenm e caras manutenções. 

2. Bomba 3-07- de Esgoto de Óleo e Etluentes ~ 

RC 10033 329 
Bomba IMBIL, re-autoescorvante modelo EP-3, com base metálica, polias, correais, 
Protetor e motor elétrico de 10 CV, à prova de explosão. 
Serviço: Elevatória de água e resíduos de óleo, regime de trabalho intermitente e em área de 

risco, vazão 50 m3lh. 
Altura Manoménica Total 25 mea, Altura de sucção 4 metros. 

Situação: 
Operando desde dezembrol2002 de forma completamente satisfatória, atá a presente data. 

Manutenção: 
Não houve necessidade de intervenção corretiva. 

Atenciosamente, 

 
LUÍS ANTONIO ' 

Supervisor de Con u 

DT/TAlAngra dos ' 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGIÍA E ESGOTO DE PIRACICABA 
Autarquia Municipal (Lei 11° 1657 de 30 de abril de 1969) 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA 

Piracicaba, 27 de junho de 2002 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que esta Autarquia adquiriu da Empresa f” IMBIL -- Indústria e Manutenção de Bombas ITA Ltda., bombas tipo 

reautoescorvantes modelo E-4 e E-3 para instalação em caminhão “Limpa 
Fossa” e Elevatórias de Esgoto de nossa propriedade e até a presente data não 
deu-nos qualquer tipo de transtorno; quanto à operação e manutenção; 
atendendo assim nossas necessidades. 

Nada mais a atestar. 

, P_ c. 
. - -C. G ndre¡ eme; . 

Ê sandfñaCâ n s' Ma ° Es 

Jtamar penázü” 
. ' C 

Rua 15 de Novembro, 22.00 - Tel. (019) 3403-9611 -R. 9698¡ CEP 13416-756 - SP 



    
Serviço Autônomo de -gua e Esgoto 

|icitacoesâsagegiumhhcom.hr CNPJ: 23.782.B16/000110 
Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211-- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

CONHSSÃOPERMANENTEDELHHTAÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ref.: Dispensa de licitação n” 28712016 
Processo Licitatório n° 48412016 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 

Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada 

A Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, nomeada através da Portaria 024/2016 pela Diretoria 
Executiva, no uso de suas atribuições legais e, usando das prerrogativas previstas na 
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e, em especial, ao artigo 24, inciso 
IV da citada Lei de Licitações, considerando a pretensão de se contratar por Dispensa 
de Licitação, a empresa lllllBlL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA 
para aquisição de duas bombas para atender a Elevatória de Esgoto situada no 
loteamento Alvorada, no Bairro Bela Vista, posiciona-se da forma seguinte: 

Justiñca o Setor solicitante que deparou com a informação de que 
não são mais encontradas peças para manutenção das bombas existentes naquela 
estação de esgoto, tendo em vista o encerramento das atividades de seu fabricante. 

Salienta o perigo iminente de paralização do equipamento que 
estava na reserva e, agora posto em funcionamento, o que ensejará o derramamento 
de esgoto e a poluição do curso d'água, tendo em vista que não há como reparar a 

bomba que estava em funcionamento, nem a atual,_caso apresente pane, o que é fato 
evidente, levando em conta sua situação. 

Pontua que o dano ao meio ambiente com o derramamento de 
esgoto é fato certeiro, caso a bomba apresente qualquer defeito, lembrando que em 
abril deste ano já houve um vazamento que acarretou aplicação de multa ao SAAE por 
meio da Polícia Florestal e do Ministério Público. 

Nessa esteira especifica os equipamentos (bombas) 
imprescindíveis para instalação naquela estação elevatória, requerendo a aquisição em 
regime de urgência, para que não haja novo derramamento de esgoto poluindo o curso 



  de gua e Esgoto 

ti i acoes saae iumhl.com.br CNPJ: 23.782.816[000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHJ/MG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

d'água, indicando, inclusive, uma empresa do ramo que disponibiliza o equipamento ao 
menor preço de custo. 

Pois bem, analisando o processado até o momento, percebe-se que 
já foi procedida a cotação de preços com as empresas que possuem condições de 
atender ao objeto pretendido, conforme consta da própria solicitação de abertura do 
certame. 

Como se sabe, para a caracterização da Dispensa de Licitação é 

imprescindível a caracterização da urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuizo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

No caso em apreço a situação de urgência é alicerçada na adoção de 
medida para evitar novo derramamento de esgoto sanitário em curso d'água, conforme 
já ocorreu no mesmo local, ocasionando ainda autuação por parte da Polícia Ambiental 
e compensação ambiental junto ao Ministerio Público do Estado de Minas Gerais. 

Ante ao perigo de poluição ambiental noticiado e tendo em vista que a 
geração de esgoto é ininterrupta e a impossibilidade de correta manutenção preventiva 
e corretiva no equipamento pode ensejar sua paralisação, a Autarquia deverá adotar 

providências rápidas para que o dano não ocorra. 

Vale trazer à baila doutrina do Prof. Marçal Justem Filho, em sua obra 
intitulada Comentários à Lei_ das Licitações e Contratos Administrativos, São Pauio, 

2012, pag. 339, senão vejamos: 

"no caso especifico das contratações diretas, emergência significa risco de 
sacrifício de vaiores tuteiados pelo ordenamento juridico. Como a licitação 
pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao 
processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses 
vaiores". 
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licltacoes@saaeglumhLcombr CN PJ: 217823161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PiUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Diante do exposto esta Comissão é de parecer pela possibilidade de se 
adquirir as bombas para a elevatória de esgoto situada no loteamento Alvorada, bairro 
Bela Vista, nesta cidade em caráter de urgência, considerando a justiñcativa 
apresentada pelo Chefe de Setor de Operação Manutenção e Expansão, com a 
finalidade de evitar dano ambiental com o derramamento de esgoto no curso d'água, 
observando os critérios estabelecidos na Lei de Licitações. 

Piumhi, 22 de novembro de 2016. 

Maria das Gr s erreira Barros Goulart Sônia Roseni CÊta 
President . .L. Secretária da C.P.L. 

 

Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
Vogal 
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licltacoesgsaaegiumhLcomJar CNPJ: 21781816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PiUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Ref.: Dispensa de licitação n° 28712016 
Processo Licitatório n° 43412016 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 

Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada 

A pretensão da Autarquia é adquirir duasbombas sem motor e sem 
base, com potência de 25 CV e vazão 44,00m3fh, para instalação na elevatória de 
esgoto do Loteamento Alvorada, nesta cidade, equipamento público que integra o 

patrimônio desta Autarquia. 

Depreende-se ainda que a especificação do objeto fo¡ delimitada no 
pedido de abertura do certame, obedecendo ao disposto no art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Assim, nos termos o orçamento apresentado, tem-se que, o valor 
de R$ 17.559,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e nove reais) por cada 
bomba e o global da aquisição dos equipamentos foi estimado em R$ 35.118,00 ( 
Trinta e cinco mil, cento e dezoito reais). 

Dessa forma, para averiguar se o preço apresentado pela empresa 
é praticável, essa Comissão Permanente de Licitação procedeu a uma cotação no 
mercado. 

Em contato com a empresa DMB Distribuidora Mineira de Bombas 
Eireli, CNPJ n° 19.773.092I0001-70 informamo-nos que o preço unitário por ela 
praticado é de R$ 30.000,00, de modo que os 02 equipamentos em questão seriam 
vendidos ao custo total de R$ 60.000,00. 

Já em contato com a empresa Brasbombas Comercial Ltda , CNPJ 

n° 65.107.393/0001-82', nos foi cotado o valor total de compra em R$ 64.000,00. 

Lado outro, nos termos o orçamento apresentado pela empresa 
IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, tem-se que, o valor de 
R$ 17.559,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e nove reais) por cada bomba 



 
Serviço Autônomo de - ua e Esgoto 

Iicitacoesgsaaep' iumhi.com.br CNPJ: 23.782.815l000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMÍSSÃO PERMANENTE os LICITAÇÃO 

sem motor e sem base para atender a Elevatória de Esgoto situada no Loteamento 
Alvorada perfazendo um valor total de R$ 35.118,00 ( Trinta e cinco mil, cento e 

dezoito reais). 

Portanto esta Comissão entende que o valor proposto, adéqua-se 
ao de mercado, consignando que a compra será feita diretamente do fabricante. 

Piumhi, 22 de novembro de 2016. 

Maria das Gra ira Barros Goulart Sônia Roseni CÊsta 
Secretária da C.P.L. 

   
Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 

Vogal 
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DECLARAMOS QUE CDNFERINIOS ESTA co!” 90"'  
o L E CONFÉJIAMOS SUA EXAT É_ 

,l  E DE 

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5”, § 6°, da Lei n° 7.347, de 

24 de julho de 1985, alterado pelo art. 113 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, de um 

lado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no exercício da Curadoria de Defesa 

do Meio Ambiente, por meio do Promotor de Justiça da Comarca de PiumhiIMG, Andre Silvares 

Vasconcelos, doravante denominado compromitente, e de outro lado Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Piumhi - SAAE, CNPJ 23.782.816IO001-10, sediado à Praça Zeca Soares, 

211 - centro, em Piumhi/MG, representado por sua Diretora Executiva, Vera Lúcia de Oliveira 

Barcelos Rezende, CPF 444.223.936-34, RG 2.597.984, ?ilha de Jose Mariano de oiiveira e 

Ana Alves de Oliveira, residente na Rua 'ionico Almada, 22 - Centro, em Piumhi-MG. 

devidamente acompanhado do advogadoEion de Souza Silva, OABIMG 89.733, doravante 
denominado compromissário, tem entre si certo e_ avençado o presente Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Condutaio qual se regera pelas cláusulas e condições ora_ 

estipuladas, com inteira submissão ãs disposições legais aplicáveisa espécie. 

Constitui objeto deste Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta os fatos ventilados no Inquérito Civil n° MPMG-0515.16.000189-4, instaurado no 

ambito da Promotoria de Justiça da Comarca de PiumhiIMG. 

1) 0 compromissário assume a responsabilidade pelas irregularidades e danos ambientais 
causados pela intervenção em APP, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 03-07 dos autos, 

sendo que a reparação efou compensação do dano ambiental e a adequação da propriedade 
às normas ambientais constituem objeto do Inquérito Civil n° MPMG-0515.16.0001B9-4, 

obrigando-se às seguintes cláusulas, prazos e condições: 

2) DAS OBRIGAÇÕES ASSUMlDAS PELO COMPROMISSÁRIO 

2.1) O compromissário obriga-se a não realizar mais nenhuma intervençãolatividade ilegal em 

área de preservação permanente elou área comum sem a- devida autorização do órgão 
ambiental competente, não significando a celebração do presente Compromisso de 

Ajustamento de Conduta permissão para o reinlciolcontinuidade das atividades. 

2.2) 0 compromissário obriga-se a formalizar requerimento de licença/autorização ambiental 

de funcionamento para as atividades realizadas no local, perante a SUPRAM, no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da celebração do presente Termo de Ajustamento de Conduta, 

informando todos os passivos ambientais existentes. 

j, @Mk 
p; x pceios 

?Nm-setar de Justiça 
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DscLARAMOS ouE CONFERlMOS ESTA CÓPlA COM 

o em. E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÊO !É 
Em______ Big_ ° _ __ 

COMISSÃO PERMANENTE  PUBLICO DO ESTADO DE IVHNAS GERAIS 
_ a ã' Barros 60H53" . 

Mai' a sagfgfàgsqumpñmento do presente Termo de Ajustamento de Conduta para todos 0B' tr t . . 

LIs|W°°°b§ unas ae direito. 

2.4) 0 compromissário obriga-se a encaminhar à Promotoria de Justiça da Comarca de 

PiumhilMG cópia do certiñcado da licença ambiental, de autorização ambiental de 

funcionamento ou de dispensa de licenciamento, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua 

obtenção. 

2.5) A título de medida reparadora, o compromissário se obriga a efetuar o plantio de grama 

no talude lateral da ETE, evitando. assim, que particulas sólidas sejam carreadas para o curso 

ñ_ hídrico. Prazo de 180 dias para o plantio. 

2.6) O compromissário obriga-se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a efetuar o plantio 

de 10 (dez) mudas de especies nativas, dentro da APP do Taboões. 

2.7.1) O compromlssário se comprometea zelar dasmudas para que vinguem, substituindo 
as que não vingarem, se desobrigando dos cuidados no final do segundo ano após o plantio. 

2.8) O compromissário, a título de compensação pelo dano ambiental causado, pagará o 

valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos, em favor da ACASPC - Associação 
Comunitária para Assuntos da Policia Civii de Piumhi-MG. 

§1° - O montante supra (R$ 4.400,00) poderá ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, 

mensais e consecutivas, devendo cada uma ser paga no vator de R$ 1.466,66 (mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a serem pagas todo dia 10, a 

Í) partir do mês de Julho de 2016. - 

52° - O compromissário efetuará os depósitos em favor da ACASPC na conta corrente n.° 

5401-1, Banco 756, Cooperativa 4427, Sicoob Credialto. CNPJ: 19.031.074l0001-13. 

§3° - A identificação do compromlssário como depositante nos comprovantes de depósito é 

indispensável. 

54° - O compromissário remeterá ao compromitente .cópia do respectivo comprovante de 

depósito no prazo de até 03 (três) dias apos o vencimento de cada parcela. 

2.9) Considerandoro principio do poluidor-pagador, o compromissário efetuará o pagamento 
de R$ 300,00 (trezentos reais) a ACASPC - Associação Comunitária para Assuntos da Policia 

civil de Piumhi-MG, referentes ao ressarcimento da perícia técnica realizada in loco pela Perita 



DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPJA COM n 

o os 95:. E CTFIRMAMOS su». EXATlDÃ EM__ E i0/ 055% 

   ANENTE -' '  _ Essas se r D  “ n. TíEÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  ¡oeure - 

Licitação¡ 5 contratos - SAAE Plumhl - MG 

cujo laudo foi acostado aos autos do inquérito Civil MPMG-0515.16.000189-4, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta. 

§1° - A identiñcação do compromissário como depositante nos comprovantes de depósito é 

indispensável, e o comprovante deve ser juntado aos autos pelo representado. 

3) DAS PENALIDADES IMPOSTAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO TERMO 
AJUSTADO 

3.1) Incidência de multa, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), por dia de descumprimento, 

até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). _ 

Parágrafo Único: A multa diária somente cessará seus efeitos após o integral cumprimento da 

obrigação inadimplida que a originou. 

3.2) suspensão imediatade todas as atividades realizadas na propriedade,'até o integral 

cumprimento das obrigações pactuadas. 

3.3) Os valores a serem pagos pelo cornpromissário, ern caso de descumprimento. serão 
destinados ao F UNEMP. 

- r 

4) CLÁUSULAS GERAIS 

4.1) 0 compromissario tica-ciente da natureza de titulo executivo extrajudicial deste Termo de 

Ajustamento de Conduta, apto a produzir efeitos a partir de sua celebração e de que poderá 

“Á ser responsabilizado civil. penal e administrativamente, em caso de descumprimento das 
obrigações pactuadasf 

4.2) 0 compromissário arcará com todas as despesas necessarias para a fiscalização do tiel 

cumprimento da presente avança, inclusive o ressarcimento de perícias, vistorias e demais 
providências necessárias. 

4.3) Os prazos previstos neste Termo de Ajustamento de-Conduta poderão ser prorrogadas 
iustiticadamente, mediante a anuência expressa do compromitente, hipótese em que haverá 

suspensão do prazo por periodo determinado pelo Promotor de Justiça, voltando a correr 

depois de cassado o período estabelecido. . 

4.4) cumprido este Ten-no de Ajustamento de Conduta, nos prazos e fonnas determinados, o 

Inquérito - Civil MPMG-0515.16.000189-4, agora suspenso em função do 

arquivado.   
' ilvares asconcelos  de .Justiça 3  



 

DECLARAMOS QUE CON 

o cama E CONFIR AMOS sun EXATIDA 
em____. E 
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FERlNlOS ESTA coins COM 

DE 

     eia rrGoulart 
EN- EDA cai.. m G _ _ _ _ 

ratãstêwãñiiõ' dê" Ajustamento de Conduta não Isenta o compromtssârio de 

responsabilidade cível, criminal ou administrativa por ilícitos elou danos praticados, não inibe 

ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, ñscalização e monitoramento de qualquer 

órgão competente, não substitui ou iIide os procedimentos de licenciamento ambiental e as 
condicionantes neles impostas e nem limita ou impede o exercicio das atribuições e 

prerrogativas legais e regulamentares dos demais órgãos competentes. 

rr 

4.6) As partes elegem o foro da Comarca de Piumhi - MG para dirimir conflitos decorrentes da 

lavratura do presente Termo de Ajustamento de Conduta e homologar o arquivamento do 

Inquérito Civil MPMG-0515.16.000189-4. 

4.7) As partes, em 'conjunto ou separadamente, poderão requerer a homologação judicial do 

presente Termo de Ajustamento de Conduta. 

4.8) O presente título executivo-obriga, em todos os seus termos, os oompromissários bem 

como seus eventuais sucessores, a qualquer titulo e a qualquer tempo. 

' E 'por estarem justos e acordados assinam o presente termo em 02 
vias de igual teor e formaJ 7 i ' a 

~ s- Nada mais havendo, foi lavrado o presente termo, o qual segue 
assinado por todos-os qualificados; 

Piumhi/Mg, 10 de Junh 2016. 

 
Promotor de Justiça 

p.p Serviço Autónomo de Água Esgoto de Piumhi-MG     Compromissário -' a - 
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COMARCA DE PIUMHÍ- ESTADO DE MINAS GERAIS 

REGESTRO DE IMOVEIS N. 
CNPJ 203315261000149 

(Bel Marcio' ' Ja SiÍwüa Cass-int' Eunice Caraõetti á¡ Silveira Cassia!" !Bei Cecília C 
SUBSTWULA 

e-mail:crl@veloxmaii.com.br 
MATRÍCULA  31.494 LIVRO NO 2 ' °T :EQIÚÍ 
01/33/2013 REGISTRO GERAL VIBE ABAIXO 

IMÓVEL: 

UM TERRENO, com a área de 1.260,§6m7-, área verde 10 situado no LOTEAMENTO 
ALXORADA, no mg BELA 311513, nesta cidade e comarca de  
dentro dos seguintes limites e confrontações: "Partindo do ponto de divisa entre a área em 
descrição, rua 08 e área de preservação permanente, segue reto por 63,32m confrontando 
sucessivamente com rua 08 e iote 12 da quadra 22, voive a direita em ângulo de 95° e segue 
reto por l5,0Sm confrontando confAPP, voive a esquerda em ângulo de 11° e segue por 7,46m 
confrontando com APP, volve a direita em ângulo de 20° e segue por 7,32m ainda 
confrontando com APP, volve a direita em ângulo de 56° e segue reto por 18,93m também 
confrontando com APP, voive adireita' em ângulo de 64° esegue pela confíüntação com a; APP 

_ por 28,14m, volve a esquerda em ângulo de 11° e segue reto por 27h14m confrontando com a 

APP, chegando ao ponto .de inicio desta _desçrição."; havido por unificação conforme Av.1 da- 

M.30.406, ñs.007, L.2-0B. O imovel" foi loteado, de acordo corn a planta e memorial 
descritivo, aprovados pela Prefeitura Municipal, em 10/09/2012, requerimento ri° 122, datado 
de 21/11/2012, arquivados neste Cart ' e em cumprimento às exigências da Lei 6.766, de 

19/12/1979, alterada pela Lei 9.785,, 
CONSTRUTORA RINCO LTDA, 
Matos, 347, sala 02, Bairro Çen v 
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PARECER JURÍDICO 

Ref.: Dispensa de licitação n” 28712016 
Processo Licitatório n° 48412016 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 
Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada 

Trata-se de consulta oriunda da Comissão Permanente de 

Licitação do SAAE/Piumhi, acerca da possibilidade de contratação direta de empresa, 
para aquisição de duas bombas para atendimento da estação elevatória de esgoto 
situada no Loteamento Alvorada, com a finalidade de evitar o transbordo do esgoto e 
poluição do curso d'água, tendo em vista o iminente perigo de pane do equipamento lá 
em funcionamento. 

Consoante se observa da justificativa apresentada pelo Chefe da 
Seção de Redes, Ramais e Elevatória e pelo Diretor Executivo, o local dispõe de duas 
bombas, uma delas apresentou com defeito e sem condições de ser retiticada ao passo 
que a outra pode dar defeito a qualquer momento e impossível de ser reparada, porque 
não há mais peças no mercado para esse modelo de equipamento, porque a fábrica 
encerrou suas atividades. 

Foi asseverado que a paralisação ou interrupção de 
funcionamento do equipamento traz como consequência imediata a poluição ambiental 
com o despejo de esgoto em curso d'água. 

Assim, para se evitar dano iminente de poluição ambiental, o 
SAAE visualizou como saida a aquisição de bombas por meio de dispensa, 
caracterizando a situação como de emergência, ante a urgência de se adotar medida 
para impedir dano ambiental. 

É o essencial a relatar. 

Passa-se à emissão do Parecer Jurídico. 
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A Constituição da República, ao dispor sobre os princípios que 

regem a Administração Pública, estabeleceu a necessidade de um procedimento prévio 
e formal de escolha para as contratações de obras, serviços, compras e alienações, 
denominado licitação, a teor do art. 37, inc. XXI, in verbis: 

"Art. 37. (...) 
XXl - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações seüo contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da pfOpOSÍa, nos temos da lei, o qual 
somente pennitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". 

A ressalva a essa prévia licitação, anunciada no inc. XXI do art. 37 
da CF, vem enumerada nos arts. 17, 24 e 25 da Lei n. 8.666/93. 

O art. 17 e o art. 24 tratam, respectivamente, da licitação 
dispensada e dispensável, ao passo que o art. 25 trata da inexigibilidade de licitação. 

A análise da situação em apreço - contratação empresa para 
aquisição de duas bombas para instalação em elevatória de esgoto - busca perquirir se 
restou conñgurada alguma das situações legais previstas no art. 24 da Lei de 
Licitações, mais especificamente, o seu inciso IV, que assim preceitua: 

"Art. 24. É dispensável a licitação: 
(an) 

lV-nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuizo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; " 

A emergência, segundo ensinamentos do Professor Hely Lopes 
Meirelles, é definida nos seguintes termos: 
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"A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuizos ou comprometer a 
incolumidade ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo 
rápidas providências da Administração para debelar ou minorar suas 
conseqüências lesivas à coletividade "7 . 

Observa-se que alguns aspectos necessitam ser avaliados pela 
Administração Pública quando da contratação emergencial, ou seja, a demonstração da 
concreta e efetiva potencialidade de dano à pessoas, obras, serviços, equipamentos ou 
outros bens, públicos ou particulares. 

No presente caso, vislumbra o receio de poluição de curso d'água 
com o esgoto sanitário, que pode transbordar a qualquer momento, caso não haja seu 
devido bombeamento na estação elevatória. 

É evidente, o meio ambiente é patrimônio público, além de direito 
difuso e humano fundamental. 

Claro que, sempre que em risco, deve-se empenhar todas as 
medidas cabíveis para sua preservação. 

Por isso, diante da aparência emergencial da situação em tela, não 
se poderia aguardar a ultimação de processo licitatório para só então adquirir o 
equipamento: é o que se extrai das justificativas do pedido de compra. 

0 renomado Professor Marçal Justen Filho, em sua obra, 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15"* edição, pag.339, 
ensina-nos que: 

"No caso especifico de contratações diretas, emergência significa 
necessidade de atendimento imediato de certos interesses. Demora em 
realizar a prestação produzida risco de sacrifício de valores tutelados pelo 
ordenamento juridico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu 
trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a 

concretização do sacrifício a esses valores". 

1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38 ed. Malheiros:2012, pag. 301-2 
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O TCU em reiteradas decisões tem admitido as contratações 

diretas quando evidenciada a situação emergencia¡ para acudir dano efetivamente 
potencial à pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, vejamos: 

"A meu ver, o art. 24, inciso lV, da Lei 8.666/1993, que trata da hipótese 
de situação emergencial, possui um caráter nitidamente voltado para a 
proteção física de pessoas e bens, diante de acidentes e eventos 
calamitosos. Mas, com a expressão "que possa ocasionar prejuizos", 
resta autorizada a extensão do conceito de situação emergencial àqueles 
contextos que, sem decorrerem necessariamente de traumas da natureza 

ou de acidentes, apresentam-se igualmente adversos, prementes da ação 
administrativa e totalmente fora do poder de previsibilidade do gestor. 
Nesse sentido, creio que a situação presentemente analisada enquadra- 
se nesse conceito mais amplo de estado emergencial, apto a ensejar a 

dispensa de licitação, caso necessária ao enfrentamento da situação". 
(TCU, acórdão n. 8.356/2010, 1*' C., rel. Min. Augusto Nardes) 

(u.) em atendimento ao inciso lV do art. 24 da Lei n. 8.666/93, a 
contratação direta deve se restringir somente à parcela minima 
necessária para afastar a concretização do dano ou a perda dos serviços 
executados, devendo a solução definitiva, conforme o caso, ser objeto de 
licitação fonnal. (TCU, acórdão n. 943/2011, Plenário, rel. Min. Valmir 
Campelo) 

(u.) a urgência de atendimento para a dispensa de licitação é aquela 
qualificada pelo risco da ocorrência de prejuizo ou comprometimento da 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens 
públicos e particulares, caso as medidas requeridas não sejam adotadas 
de pronto. (TCU, processo TC-009.248/1994-3. Decisão n. 347/1994 - 
Pleno). 

Na situação enfrentada pelo SAAE evidencia-se que o objetivo 
precípuo é não permitir que aconteça dano ambiental, dependendo, para tanto 
imediata aquisição de bomba para implantação na estação elevatória de esgoto -já 
que o equipamento lá existente pode parar de funcionar a qualquer momento. 

Assim, em havendo parecer técnico dessa natureza, devidamente 
atestado por servidores da Autarquia, não há como afastar a concepção de que a 
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compra do equipamento revela-se medida urgente, sob pena de colapso do sistema de 
esgoto e nova poluição ambiental. 

É de se ressaltantodavia, que o contrato administrativo decorrente 
da dispensa deve prever que sua vigência não poderá ultrapassar o prazo máximo de 
180 dias, bem como, deverá ser exigido da contratada, a comprovação de todas as 
condições referentes à contratação com o Poder Público: capacidade e personalidade 
juridica, capacidade técnica, idoneidade moral e financeira e regularidade fiscal, nos 

exatos contornos dos arts. 27 e seguintes da Lein. 8666/93. 

Pelo exposto, e uma vez caracterizada a situação que possa 
ocasionar prejuizo ou comprometer a segurança dos bens públicos. opina-se pela 
possibilidade jurídica da contratação direta por dispensa de licitação 
emergencial, com fulcro no art. 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/93, ficando a decisão de 
mérito acerca da conveniência, oportunidade, necessidade e viabilidade com a 

ratificação das dispensa a cargo do ordenador de despesas. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 23 de novembro de 2016. 

   Adv. Elo 
OA 
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A0 DIRETOR DO SAAE PARA SUAS CONSIDERAÇÕES E PARECER 

Ref.: Dispensa de licitação n° 28712016 
Processo Licitatório n” 484I2016 _ 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 
Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada 

Prezado Diretor, 

Esta Comissão de Licitação encaminha a V. S* para apreciação e 
conhecimento, a fundamentação do Processo de Dispensa de Licitação n° 287/2016, 
referente à aquisição de duas bombas para utilização da estação elevatória de esgoto 
situada no Loteamento Alvorada nesta cidade. 

Nos termos da documentação em anexo, verifica-se o preço orçado pela 
aquisição dos equipamentos é de R$ 35.118,00 ( Trinta e cinco mil cento e dezoito 
reais), valor este registrado no Pedido de Aquisição de bem n° 59912016 e 
Processo Licitatório n° 484I2016. 

Piumhi, 23 de novembro de 2016. 

Maria das Graç r eira Barros Goulart Sônia Roseni Cofta 
Secretária da' C.P.L. 

Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
Vogal 
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RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Ref.: Dispensa de licitação n° 28712016 
Processo Licitatório n° 484I2016 

OBJETO: Aquisição de 02(duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 

Elevatória de Esgoto situada no loteamento Alvorada 

Tendo em vista que a empresa indicada oferece os equipamentos pelo 
menor custo e dentro dos padrões de mercado; 

Considerando que a empresa possui habilitação juridica para atender ao 
objeto da licitação, sendo inclusive, fabricante do equipamento, além de estar em dia 
com sua regularidade fiscal; 

Considerando tratar-se de compra feita diretamente do fabricante com 
preço condizente ao de mercado. 

Considerando a exposição de motivos do Chefe Setor Operação 
Manutenção e Expansão; 

Considerando tratar-se de compra feita diretamente do fabricante com 
preço condizente ao de mercado. ' 

Este Diretor executivo ratifica a escolha da empresa indicada para a 

aquisição de 02(duas) Bombas sem motor e sem base para atender a Elevatória de 
Esgoto do Loteamento Alvorada. 

Fica determinada a juntada aos autos de todos os documentos da 
empresa a ser contratada com o objetivo de atestar sua regularidade fiscal e juridica. 

Piumhi, 24 de novembro de 2016. 

Eng” Odécio :Égilva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 
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CONSIDERAÇÕES Do DIRETOR oo SAAE 

Ref.: Dispensa de licitação n° 287/2016 
Processo Licitatório n° 48412016 

OBJETO: Aquisição de 02(duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 

Elevatória de Esgoto situada no loteamento Alvorada 

Trata-se de procedimento de compra instaurado com alicerce no inc. IV do 
art. 24 da Lei n. 8.666/93, objetivando aquisição de duas bombas para a estação 
elevatória de esgoto do Loteamento Alvorada nesta cidade. 

O fundamento do pedido veio alicerçado no fato de que a referida estação 
elevatória de esgoto conta com duas bombas, contudo, uma delas apresentou defeito e 
não pôde ser reparada, sendo colocada em funcionamento o equipamento que estava 
de reserva. 

Ocorre que não há como reparar a que estragou por falta de peças no 
mercado, tendo em vista tratar-se de equipamento não mais fabricado. por outro lado, 

igualmente não há como dar qualquer manutenção preventiva naquela que foi posta em 
seu lugar, cujo estado de conservação não oferece qualquer segurança. 

O laudo técnico que instrui o pedido de compra afirma que a bomba em 
funcionamento não se encontra em boas condições de uso, podendo parar de funcionar 
de repente e, da mesma forma que a primeira, não ter conserto. 

Desse modo, a teor do Parecer Técnico, pode haver interrupção de 
funcionamento a qualquer momento, sem possibilidade de realização de reparo, tendo 
por consequência imediata o transborda de esgoto e poluição do curso d'água, já que a 

estação fica a margem de Córrego. 

O Chefe de Setor caracterizou a situação como de emergência, tendo em 
conta o perigo iminente de poluição ambiental, como aquela ocorrida em abril do 
corrente ano. caso o SAAE não adote providências imediatas para aquisição de novo 
equipamento para o bombeamento do esgoto naquela elevatória. 
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Pois bem, não há dúvida de que a Elevatória de Esgoto em questão é 
patrimônio de responsabilidade do SAAE, estando implantada em área verde de 
titularidade do Município naquele Loteamento Alvorada. 

Verifica-se ainda que essa Elevatória já teve problema este ano, 
transbordando esgoto e poiuindo curso d'água localizado abaixo desse equipamento 
público. 

Dos fundamentos do pedido de compra extra¡-se que não há como dar 
manutenção na bomba existente, por falta de peças no mercado, ao passo que, se 
apresentar qualquer defeito ou paralisação, a consequência imediata será o transborda 
do esgoto, ocasionando novo dano ambiental. 

O SAAE já foi multado este ano exatamente por falha na operação desse 
equipamento, por isso, medidas devem ser adotadas para que nova poluição ambiental 
venha acontecer. 

Assim, ante a impossibilidade de manutenção das bombas e o perigo de 
apresentar defeito inviabilizando o seu funcionamento a qualquer momento, 
ocasionando poluição ao meio ambiente, tem-se por urgente a adoção de medidas para 
evitar dano ao meio ambiente. 

Nesse sentido, essa Diretoria Executiva, de forma prudente e cautelosa, 
decide por deliberar pela contração nos moldes ora declinados, com amparo na 
supremacia do interesse público, isso porque, forte nas razões declinadas nos 
documentos que instruem o feito, como também, pelas recomendações legais previstas 
no art. 24, inc. IV da Lei de Licitações, porque resta comprovado a razão da contratação 
em regime de urgência - caracterizado o iminente perigo de novo dano ambiental, o 
que não pode admitir-se sob pena da Autarquia incorrer nas mesmas sanções que já 
teve por conta de derramamento de esgoto nessa mesma estação elevatória e mais, 
incorrer em novo dano ao meio ambiente. 

Sendo estas nossas considerações finais e, estando todo o processo de 
licitação por Dispensa nos moldes legais, determino que seja seu resumo publicado na 
imprensa oticial do Estado, bem como, afixado em local próprio. 
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cumpra-se. 

Piumhi, 24 novembro de 2016. 

Eng° Odécio a Silva Melo 
Diretor Exe - utivo do SAAE 
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RATIFICAÇÃO 

Ref.: Dispensa de licitação n° 28712016 
Processo Licitatório n° 484I2016 

Objeto: Aquisição de 02(duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 

Elevatória de Esgoto situada no loteamento Alvorada 

Diante do que dos autos consta, compreendendo, motivação 
(caraterízação da emergência) do pedido de aquisição e pareceres, bem como, 
justificativa de preços, RATIFICO o processo para efeito legal, autorizando a 
contratação da empresa: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA 
LTDA, para aquisição de 02(duas ) Bombas sem motor e sem base para atender a 
Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada, no valor unitário de R$ 

17.559,00 (Dezessete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), perfazendo um valor 
total de R$ 35.118,00 ( Trinta e cinco mil, cento e dezoito reais). 

Nos termos de impacto orçamentário e ñnanceiro a despesa será 
empenhada na seguinte dotação: Programa: 17.512.0449.2170 e Elemento de 
Despesa 44.90.52 do exercício de 2016. 

No mais, estando todo processo de licitação por Dispensa nos moldes 
legais, determino que seja seu resumo publicado na imprensa Oficial do Estado, bem 
como, afixado em local próprio, para eficácia de seus atos, conforme determina o art. 26 
da Lei n. 8.666/93. 

Piumhi, 24 de novembro de 2016. 

Eng° Odéclo a Silva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO. Dispensa n. 287/2016. Processo n. 484/2016. Ratifico na forma do caput do art. 
26 Lei n9 8.666/93, o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo 

especificada, devidamente justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do art. 24 da 

Lei n9 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Aquisição de O2 (duas) Bombas sem 

motor e sem base Marca: IMBIL, Modelo: EP 3 SM, para atender a Eievatória de Esgoto situada 

no Loteamento Alvorada. Contratada: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA 

LTDA, CNPJ n. 51.482.776/0001-26. Valor Total: RS 35.118,00 (Trinta e cinco mil cento e 

dezoito reais). Dotação Orçamentária - Programa: 1151204492170 e Elemento de Despesa: 

4.4.90.52 . Piumhi, 24 de novembro de 2016. Eng? Odécio da Silva Melo. Diretor Executivo. 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo 
licitatório, nos termos da Lei 8,666193 de 21 de julho de 1993 corn suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
35.118,00 (trinta e cinco mil, cento e dezoito reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

i Piumhi - MG, sexta-feira, 25 de novembro de 2016 

z'.  
odécJovda Silva Melo 

Diretor 

ProtocoIo..... 1431512016 25/1112016 00:00:00 | 

| N” Processo... 303 f 2.016 

TÍPO 97009850» Processo de compra 

Modaiidãde..... Dispensa i 

¡ . Responsável... ¡ 

Finalidade........ Homologação % 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacaooi .rpt 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
CONTRATO N° 072/2016 

PROCESSO DISPENSA 287/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 484/2016 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 

Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada. 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90 e suas alterações, 
Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-.10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n° M.645.6S8 e CPF n° 
236.095.166-15, residente e domiciliado na cidade de Piumhi/MG, doravante 
denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 24 Inciso IV da 
Lei Federal 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da Ratificação 
das proposta apresentada na Dispensa de Licitação n° 287/2016, por deliberação 
da Comissão de Licitação conforme Portaria n° 024/2016, e homologação pelo 
diretor Executivo, ENG° ODÉCIO DA SILVA MELO, e a empresa IMBIL 
INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 
51.482.776/0001-26, Inscrição Estadual n°374.016.845-118, estabelecida na Ruaq 
Jacob Audi n° 690, Vila Izaura na cidade de Itapira - S.P., representada neste ato 
pelo Sr. Vladislav Siqueira, representante legal, brasileiro, casado, engenheiro 
industrial, portador da Carteira de Identidade n° 13.586.575 SSP/SP e CPF n° 
096.862.058-, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tica justo e 

contratado sob o regime da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, corn suas 
posteriores alterações, observadas as condições anunciadas nas cláusulas que se 
seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato é aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e 
sem base para atender a Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente 
contrato são os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, e neles 
já estão inclusos todas as despesas com transportes, impostos, taxas, seguros, 
bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
previdência social, encargos fiscais, comerciais, inclusive IPI, o ICMS e diferencial 
de alíquotas, caso haja incidência, diretos e indiretos, não importando a natureza, 
que recaiam sobre o fornecimento objeto da presente licitação , inclusive o frete, a 

carga e descarga e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

CONTRATADA. 

Cláusula Terceirar- DO REAJUSTAMENTO 

0 valor deste contrato não sofrerá qualquer reajuste, nos termos da *L ' 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 
9069/95 e Lei 10.192 de 14-02-2001, e somente poderão ser alterados com a 

condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 
requerimento da CONTRATADA e com comprovação documental, os quais serão 
analisados de acordo com o que estabelece o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I-O pagamento decorrente da concretização do objeto deste CONTRATO será 
efetuado pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, em parcela única 
aos valores dos equipamentos e apresentação das Notas Fiscais Faturas sem 
emendas ou rasuras e no prazo de 07 (sete) dias úteis, sob pena de multa de 
0,5°/o, ou fração ( pro rata die), sobre o valor da fatura. 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, nO do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos equipamentos e posterior 
liberação do documento fiscai para pagamento. 

II - 0 SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, 
deverá devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado no “item I" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vicio. 

III - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio 
de depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, 
eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, sem 
nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

IV - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação 
financeira. 

V - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária 
dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração 
referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos equipamentos, objeto 
do contrato, nos seguintes casos: 

I - Se a qualidade dos equipamentos não corresponder às especificações 
exigidas no instrumento licitatório, os mesmos serão devolvidos ao CONTRATADO 
para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis; 

II - Obrigação do CONTRATADO com terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 

III - Débito do CONTRATADO para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 

IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que,.o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 
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Nenhum pagamento isentará o CONTRATANTE das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

 
Cláusula Quinta:- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

I- O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) dias, 
iniciando-se na data de 25/11/2016 e encerrando-se na data de 
31/12/2016, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo a 
qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre 
as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, corn as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o 
presente Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e 

a ampla defesa 

cláusula Sextaz- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - O órgão requisitante poderá adquirir quantitativos superiores àqueles 
contratados para o item ou lote, limitado a, no máximo, 25% (vinte e cinco por 
cento) do total estimado a cada item. 

II - Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de 
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento contratado. 

III - A supressão de quantitativos contratados, ainda não contemplados por 
pedidos de compra, poderá ser total ou parcial, a critério do SAAE PIUMHI-MG, 
considerando-se o disposto no parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n.° 8.666/93 e 

alterações e na Resolução nO 114/2011. 

Cláusula Sétima:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

Prazo de entrega do objeto deverá ser de No MÁXIMO, 30 (trinta) 
dias, e será contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento 
(Nota de Empenho) . 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo para 
a entrega dos equipamentos, por erro do CONTRATADO. 

Local de entrega dos equipamentos: Almoxarifado do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, Praça Zeca Soares,211 Centro- Piumhi- 
MG, na modalidade CIF . 

Cláusula O¡tava:- DOS RECURSOS ORÇAMENTÂRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta da dotação orçamentária consignada nos Programas, 17.512.0449.2170 e 
Elemento 4.4.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° &666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Nona: DA GARANTIA 

  
 

Os equipamentos novos serão garantidos contra defeitos de materiais e 

fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua efetiva entrad 
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em funcionamento ou 18 (Dezoito) meses a contar da data do faturamento, 
prevalecendo o prazo que vencer primeiro. 

 

Cláusula Décima : - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão, corn 
as conseqüências nele previstas, em lei ou regulamento. 

Sub-Cláusula Primeira 

As partes contratantes poderão, observada a conveniência da 
CONTRATANTE, promover a rescisão amigável do contrato através de termo 
próprio de distrato. 

Sub-Cláusula Segunda 

Ficam reconhecidos os direitos da Administração em casos de rescisão 
administrativa. 

Sub-Cláusula Terceira 

Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não vinculadas a ato ou 
fato da CONTRATADA, ser-lhe-á dado pré-aviso com no mínimo 20(vinte) dias de 
antecedência. 

Cláusula Décima Primeira : 

Caso a CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este 
instrumento, bastará alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo a 

CONTRATADA o ônus de provar o contrário; se a CONTRATANTE for ré ou 
Iitisconsorte passiva, bastará a sua alegação dos fatos impeditivos do direito da 
CONTRATADA e a esta restará o ônus da prova contrária. 

Cláusula Décima Segunda:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO 

I. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente, sobre os equipamentos adquiridos; 
II. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de 

habilitação; 
III. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratado; 

IV. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
V. Substituir às suas expensas, equipamentos que se encontrarem ern 

clesconformidade com o edital ou fora do prazo de validade; 
VI. Credenciar um representante junto ao SAAE para prestar 

esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente; 

VII Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da 
licitação, sem prévia anuência do SAAE; 

VIII Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por 
culpa ou clolo, não servindo como excludente ou redutor dessa responsabildad 
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fato de haver acompanhamento e fiscalização por parte do SAAE; 

IX Realizar a entrega conforme especificações do Termo de Referência, que 
será avaliado em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e 

proposta. 

 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 

I. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do 
contrato, conforme ajuste representado pela nota de empenho; 

II. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
III. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do contrato ; 

IV. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal 
devidamente atestada, no setor competente; 

V. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer 
sançao. 

Cláusula Décima Quarta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Contratado as seguintes sanções, garantida a defesa prévia 
prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e 
115/2011, no que couber, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustiñcadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 

empenho. 
'VII - 0 cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a “g" implica 

o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI- - 

   
 Sub-Cláusula Primeira: 
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A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 

aquelas que não acarretem prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos equipamentos, por culpa imputada a 

CONTRATADA, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, 
a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis: 

I - Multa diária de O,33°/o (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com problemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se os 
equipamentos Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 
Elevatória de Esgoto situada no Loteamento Alvorada 

com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a 

irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual 
incidirá sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor do 
CONTRATADO. 

Sub-Cláusula Terceira: 

As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia 
de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa sera' calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor do objeto 
entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua entrega 
antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega 
prevista. 

Sub-Cláusula Sétima: 
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 

nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

No caso de cobrança de multa diretamente do CONTRATADO, esta deverá 
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ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente 
notificação. 

 
Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o SAAE 
Piumhi-MG, pelo prazo de até O2 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes 
casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à mesma: 

I- Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II- Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 

I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 

II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do 
prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade 
poderão ser aplicadas, ainda: 

I - Ao CONTRATADO que tenha sofrido condenação definitiva por prática de 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas 
obrigações fiscais ou para-fiscais; 

II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de 
declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa. 

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após 
a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa do 
CONTRATADO interessado, e sera' publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusu|a Décima Quinta:- DA NÃO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos equipamentos, erro no 
fornecimento ou inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo de 
sua responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades previstas 
no artigo 80 da Lei n° 8.666/1993.   
Cláusula Décima Sexta:- DOS RECURSOS 

_ . .ou . -n s 
Das decisoes relativas a rescisao contratual e aplicaçao das sançoes 
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previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 
8.666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 

 

Cláusula Décima Sétima# DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8666/93 e 10.520/02 serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis. 

I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato 
de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público 
Estadual, para as providências devidas. 

II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

a) A competência para a abertura e instrução de processo administrativo 
será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as infrações descritas no caput 
do artigo anterior. 

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo de até 30 
(trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente 
motivada. 

c) O Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG tem o dever de 
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. 

Cláusula Décima 0itava:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência dos equipamentos, será realizada pelo servidor do 
SAAE Nelson Aleixo de Souza Júnior, Matricula 0007 observando se o mesmo está 
atendendo os padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

§1° -O servidor Nelson Aleixo de Souza Júnior do SAAE atuará como gestor 
e fiscalizador da execução do objeto contratual. 

§2° - O acompanhamento e a ñscalização de que trata esta cláusula não 
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo Qorreto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

cláusula Décima Nonaz- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este Contrato é regido pela Lei Federal n° 8666/93 em sua atual redação, 
no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos 
princípios gerais de direito. 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 
da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. “ 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

Iicitacncsfañsaae íumhicomlir CNPJ: 2337818161600] -10 

Autarquia àiunicipal (Lei 1035/90) Praça Isca Soares, 211 - 37925-000 PIUÊVÍHUMG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 
A CONTRATADA ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados 

durante a vigência deste Contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega 
previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo corn as Resoluções n° 
114/2011 e, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Décima Vigésimau- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será competente o do 
foro da Comarca de Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de Registro 
de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 25 de novembro de 2016. 

SERVIÇO AUTÔNOMO D 'ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Odéc da Silva Melo 

Diretor Executivo 
-Órgão Gerenciador-K»- 

  
  IMBIL INDÚSTRIA-E" TENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA 

r. ladislav Siqueira 
Diretor Executivo   

Testemunhas: 

Sônia Roseni Costa 

RG M- 2655676 

Maria das Gra _Ifãfira Barros Goulart RG M -2.18 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacocs@saac iumhLcomhr CNPJ: 23.7S2.816f0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-009 PIIIMHUMG _Telefax 37-3371-1352 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROPOSTA FINAL 

 
Aquisição de O2 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a Elevatória de 
Esgoto situada no Loteamento Alvorada. 

Fornecedor: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA 

CNPJ: 51.482.776/0001-26 

Endereço: . Rua Jacob Audi n° 690, Vila Izaura na cidade de Itapira - S.P. 

Cód. _ _ _ _ l Marca] Preço Preço 
Produto Item Quant. Unid. Especlficaçao do Objeto Prazo . . . 

SAAE Entrega Umtario Total 

04555 1 2 pç Bomba SEM MOTOR .E SEM IMBIL/ 17.559,00 35.118,00 
BASE, conforme características 30 DIAS 
abaixo: 

Modelo: EP 3 SM 
Potência: 25 CV 

Número de série: BU0124COO2 

Rotor: ZBOMM 

Rotação: 0 
Referência: 100.888 ?à í 
Vazão: 44,00 m3 /h / 
Altura Manométrica Total: 52,3m / ñ f 

  
 

ENÇÃO oe BOMBAS ITA LTDA 
dislav Siqueira 

Diretor Executivo 

IMBIL INDÚSTRIA E46' 

 



Í¡ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESQQTO DE PIUMHI-Mg: EXTRA a 

CQNTRATO N° 07212016 DO PROCESSO DE DISPENSA 1510287120161 " ~ 

Modalidade: Procedimento de Dispensa n° 287/2016. Processo n°484/2016 
Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE_ ÁGUA E ESGOTO. Contratada: 
IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇAO DE BOMBAS ITA LTDA. 
Objeto: Aquisição de 02 (duas) Bombas sem motor e sem base para atender a 
Eievatória de Esgoto situado no Loteamento Alborada; Valor do Contrato: 
R$17.559,00 (Dezessete mil e quinhentos e cinquenta e nove 
reais). Vigência: 36 (trinta e seis) dias; Dotação Orçamentária: no 
Programa: 17.512.0449.2170 e Elemento 4.4.9052. Odécio da 
Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 25 de Novembro de 2016. 

 
   

ctnriricmos PARA FINS os CUMPRIMEMO 
AO imposto NO ARTIGO 72 DA LEI RG iiic 
MUNICIPAL ou: PUBLIQUE! MO) ( 

1/19. 798/ NO aunnao DE 
AVISO no MUNICÍPIO. 

PIUMHI. 66 
?W 1/ 

Mari d ..  
a as gaaeça Barros Goular' Udtlcñea e Co E DA 'RL' 

s - SAAE Piumhi . me 



CONTRATO NE 07132016 - SAAE PIUMHI MG 

Assunto: CONTRATO M9 0712016 - SAAE PIUMHI MG. 

De: Licitacoes <Iicitacoes@saaepiumhi.com.bn 
Data: 25/11/2016 11:25 

Para: Tiago de Paula Gomes <tP8@imbi|.cum.br> 

A 

IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA 

Segue anexo Contrato n9 para sua apreciação favor imprimir em 02 vias e colher assinatura do responsável e 

nos devolver para assinatura do SAAE para o seguinte endereço - Praca Zeca Soares n? 211- Centro CEP 

37.925-980 - Piumhi-Mania segunda feira dia 28/11/2616 lhe enviaremos a nota de empenho. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

'~\ -Anexos: 

u.. 
CONTRATO M9 072 2016.pdf ZOBKB 

1 .L-.i 40111 lQñ1(1f\.f\f\ 



NOTA DE EMPENHO SAAE PIUMH! MGV 

Assunto: NOTA DE EMPENHO SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhixom.br> 
Data: 28/11/2016 10:08 

Para: Tiago de Paula Gomes <tpg@imbil.com.br> 

A 

IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA 

Segue anexo Nota de Empenho n! 672/2616 para sua apreciação e providencias. Na oportunidade solicitamos a 

data certa para entrega dos equipamentos uma vez que fechamos o exercício de 2815 e não queremos passar 

restos a pagar para 2017. 

Atenciosamente 

Mar-ia das Graças 

Licitações e Contratos 

- Anexos: 

“AH NOTA DE EMPENHO 572 2016.pdf 741m3 

4¡ 4 nhlq-inna/Annn 



 
Serviço Aut. de Água e Esgoto 
' ' * Praça Zeca Soares. 211     Nota de Empenho 

CNPJ: 2318231610001-10     Criada pela Lei 1035190  Piumhi . me 
     0067212016 

Data de Emissão 

2511 112016 

Número     
Favorecido: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LT 

Inscrição Estadual: 

Endereço: RUA JACOB AUDI. 690 - VILA IZAURA 

CidadeIEstado: ITAPIRAISP 

DA CNPJICPF: 5148277610001 -25 

FAX: 1938630714 

Tel.: 1938439833 

CEP: 13971045 

Subelemento da Despesa: 15 - Máquinas e Equipamentos Energéticos 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários 

Códio de Aplicação: 110.00 - Geral 

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.21 '10 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano 

Elemento de Despesa: 4.4.9052 - Equipamentos e Material Permanente (0467-1) 

Compra 
N°: 0048412016 

Data: 2211112015 

Processo de Licitação 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

N°: 0030312016 

Data: 2511112016 

Contrato 

N°: 0000000000007212016-00 

Data: 2511112016 

Tipo de Empenho: Empenho Ordinário 

Regime de Despesa: Regime Normal 

MANOMÉTRICA TOTAL 52,3 

PRESENTE @COMPRA ¡Zlssavlço 
625 , 11 ,tg A m, 

- . . Valor Valor 

\Item Descrição Unidade Qtde U "Mm, Tata¡ 

' AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

0001 BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE. MARCA IMBIL, MOD.: EP3 SM. POTENclA 250V. N° SERIE PÇ 2 11559000 35.118,00 

800124C002. ROTOR ZSDMM, ROTAÇÃO 0, REFAODBBB, . VAZÃO 44,00 M31H_ ALTURA 

ATEHDENBG 0 aiaãaâmve ea par. 1a DA LEI 8666193 

4753111108 QUE mvuLGAMos EM QUADRO DE AVISOA 

NO PERÍODO DE 

J 2 j 16 

COMISSÃO PERMANENTE os LICITAÇÃO 

Saldo Anterior: 124.545,40 Total Desta: 35118.00 Saldo Atual: 89.427,40 

.mporta o presente em R$ RS 35.118,00 (trinta e cinco mil cento e dezoito reais) A 

@Ju A 4,19 
Vera Lucia de . B. Rezende - G 52.581 

Chefe Seção de Contabil ade 

1: 
Odecio da Sil a Melo - Diretor Executivo 

Orde nador da Despesa 

LIQUIDAÇÃO 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320164) 'A 

::i .gi. . 1 ¡glül 1: 

ORDEM DE PAGAMENTO 
utorizo o pagament desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320164 

*HÍEWLÕ 

 
\ 

Sónia_ ose i Costa Odécio a Silva Melo 

Incluído por Vera Lucia de O B Rezende 

Doc: ÍÊATúaarit âariii - istrativo _ _Diretor Executivo 

RECIBO j_ DESPESA PAGA 

Recebiíeinosiíaiimpâwmgia correspondente ao documento. anexo. Bancm; ñ  
Piumhi. :1___1 Agéncia"? . r .g 

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA Conta: '* "Ã 

Nome: Documento n°: -Â « t "w.  
RG n°: 



x 25.755,54 3.090,66 

 ' conlneoqueommriauservíço cons A te 
date documento fo¡ recebldoiprefta o 
eacaitn. p_ 

      PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÀO DE uso _ 

135160773877553 09/1212016 08:13: '_ V  DANFE 
DOCUMENTO AUXILIAR DA     

           
 

1 _ _ I E ü r 

' 5°IUG°BS em a°mbeament° m? FISCAL LHE Nm Consulta de autenticidade no portal nacional da  
IMBIL IRousTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 2 ' ::ÍTDFÍDPI ~_ www.niefazendagombriponal Du no site da Sefaz AuI lagag -. r_ ü 

RUA JACOB AUDI, asa. - InLA IzAuRA ' 1,; ' - 

_ CHAVE DE ACESSO '- m .. 4* 

ITAPIRA - sP › CEP. 13971-045 No 000091404 _ FL: M, y 

    
FONE: (19)3543-9533 - FAX: I19I3B5~3«394T SÉRM 3516 1251 4827 7600 0126 5500 2000 D934 041 $178 

I ?ss32::;:::::::i°  IIIIIIIIII IIIIIIIIII I I II 
I. 374 015.845.118 51-432-775I9ÚÚ1-?5 452175000126550020000934041005054730 

 
     

                DATA EMISSÃO 

09H 2.12016 
CNPJ ICPF 
21782.81 EII0001-10  DESTINATÁRIO¡ REMETENTE 

IJ NOME l RAZÃO SOCIAL  SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

I ENDEREÇO 
I PcA ZECA soAREsmI, 

 BAIRRO! DISTRITO 

   FONE! FAX 

i Municipio 37-3311-1332     
FATURA             

DUPLICATA VALOR VENíDUPLICATA VALOR VEN DUPLICATA VALOR VEN DUPLICATA VALOR VEN DUPUCATA VALOR VENC 

' 0934041012 35113.00 16112116  
cALcuLO DD IMPOSTO 

BASE DE CALCULO DO IcMs 

           VALOR D0 ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 35.115,00 

VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

0.00 35413.00 

FRETE POR cONTA CÓDIGO ANTT PLACA Do VEICULO UF cNP.I rcPF 
0- EMITENTE a sP 57.534.a77ioD01-DT 

l-DESTINA ARI 
MUNICIPIO 

    
    

VALOR DO IcMs BASE DE cALcuLO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 
0.00      VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 

0,00 0.00 0,00 

TRANSPORTADOR !VOLUMES TRANSPORTADOS 

RAZAO SOCIAL 
I TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA 

           
ENDEREÇO 

I RUA PEDRO OSVALDO BERTINLSÚD    
I QUANTIDADE - ESPÉCIE 

2 - VOLUME AUT MIJNIcIP 1:2 

DADOS DO PRODUTO i' SERVIÇOS       
i VALOR VALOR VALOR VALOR ALO. ALIO. 

- . . c AD o D OI ERVI os N MI H T c D UNID OT . E M à CÓD PROD DES RIç. D PRO uT 5 ç c s cs F P DE UNWARIO TOTAL cu: s ICMS [Pl icms ¡P! 

BFDBSB? BOMBA EP3 V01 ANSI 015.1 125 LB FF 34137090 020 8101' Pc 2,000 17559.00 35.118,00 25.7555:: 3.090,66 0.00 12.00 0.00  
 I ROSCADA LiquidoiEsgolo Vazam44m3ih 

I AttMannmzszamca Rotorzüsmm Série: 

L F0233?K002 I FD2337K001 
Valor a mx. das Iributos......: RS 10.517.541     

 
EMJÍLIAIÀL- I 

- ' 'or 

N°IÊÊIIÍÂIÊIIIÊIIISÊIIÊRoIII 
MORUMBI?” ° apaga . 

CÁLCULO DO issuN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

VALOR DO ISSQN 

0452-2 (um 

DADOS ADiCIONAIS RESERVADO Ao FISCO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
I Pedido 113171 - Pedido: 0TZI20lE-DD6T2f2016 

      VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
0.00 

BASE DE CALCULO DO ISSQN 
0.00   

' MERCADORIAS NAO DESTINADAS A0 SETOR AUTOMOTIVO. NOTA DE EMPENHO N” EI2I2TMI5CDNTRATO N** onrzoisipi - CONFORME DECRETO 7.579 DE 271122012 FICA CQNFERE com O ORIGINAL 
FIXADA ALID zERo DE IPI. ICMS: BASE REDUZIOA 25.86%, ARTIGO 51, ANExo ll. ARTIGO SE ACHA ARQUIVÀDO NESTA 

    
12. INCISO Il. DECRETO 45490IO0E ANEXO I DO CONVENIO 52191. VALOR DO ICMS DE 

| PARTILHA PARA A UF DO REMETENTERSEGÚ. VALOR AFROXIMADO TRIBUTOS LEI 12741.  
I DE 08112112- FONTE IBPT VALOR DO ICMS DE PARTiLHA PARA A UF DO , 

i --..-....-no.n.pcn nn FFHIUO' 11.3!7I h PIUMHI.   Mariadas  = ^ . _ chefe Setor Administrativo 
e Financaigo .. SAAE Piumhi¡ 



  
 

 
ESSE CONIÍECIMENTO m: TRANSPOR 

 

BWWWEIHW? - D nxnwom m¡ EMISSÃO n. 

- TRANSPORTE 1TArmELI§E 55mm¡ LTDA. Documenta Auxilia: do Cunhas* N de Tnmsponeñlurñnim 151122016 19:02 1 1 I 

' RODOVIA 59-147. S¡ (305 x 'àúma NÚMERO V \___ MURAL MODELO ¡Nxmztrrmzita nusr. 

. Muruclrln: ITAPlRA- 3522604 - '-12 ur: SP 1 _ 577354 Rodoviário 57 

“mu”, “um mmum car: 13974-904 12mm: (19) 3913-9344 ' _ ' 

- - - - ' - V - - - - - - - - - cus-J: s7_e34_577.'00o1.01 x. ^ ' ' 

m 374005922¡ 10 Ruim 02472321 

TIPO DO CT-E CFO? - NATURFJA DA PRESTAÇÃO CHAVE DE ACESSO 

Normal 6352. ~ Prest Serv Transp Ind 35¡6 1257 6346 7700 0107 5700 1000 5773 5410 1577 3545 

amam m PRESTAÇÃO num-mo na manuela _ 

ITAPLRA- SP _ PIUMIH - MG Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz 

nmmmx: IMBIL IND. VE MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA - IMBIL Autorizadora, ou em http:lfwwwxte.fnzendimgombrlportal 

znrnenaçm _ R JACOB AUDI, 690 ' rnoTocoLo-DE AUTÓRIZACÃO mz 'uso 
Muuacmo. [TAPIRA - 3522604 - SP . CEP:13971-045 ¡35160874158053 15/1272016 19:02 

::sumir s1_4s2.776.'0001-25 ¡nsusmmu 3740168451113 lux-amd?) 3343.9333 °““'°“”““”°“m m” _ - ”“°^"°““ 
N03** . "M493 rumou-ru FEEDOMINANTE put-Enga; 

nm'N^TÁ¡"°1 SERVÍCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FRETE PESO 524,91 VAIDRTOTAL m¡ Mnnc. 35.183,00 

ENBBRPJW ,PC ZECA SOARES, 211 - CENTRO FRETE vaga 11935 ,E50 REM_ 640,0000KG 
Mwrdtm PIUMHI - 3151503 - MG . cnn-.BIISPE-iqâw' _ DESPACHO 12,43 PES-o CALCULG 640 OQBOKG 
CNPJICFI: 217823161000140 INSC. ESTADUAL: ISENTO FONE: (37) 3371-1332 PEDAGIO 24 43 a . 

' QTDE vowms 2 0000Umdade 
RBnBsrAcHo: ADEME 15.43 ' 
wanna: TRT 15,75 I 
manu m amos 59.07 . 0 m" 
em F __ sn-íntçioramtrrknm ÍCMS Nürmal 

JM A ma: Emma-á 'um 1mm m: clnLclrm 772,07 

conslumoo: ALIQICMS 12,00% 

nNnEnzça¡ VALORICM! 92,55 

MUNICIPIO: em., 7* “n “'- “m 
. , ¡cmsarr 

mma?! "m. MADLW mm _ _rum WTAL ms¡ 772,07 VALOR A ::casam 772,07 
Damnvucúls "' _ DOCUMENTOS DRÍGINÀRIOS 

'rr nor_ DNFJICJYEMITBME _ qEnmNntwucuMmm 
NÉ-E 3556125148277600012655001000093404¡005094730 0921000093404 

(0 ,ff 7K Í É Wma - RNTRC n». EMIIMSA: 0247232] c1o'r:r PLACA: _ LOTÁÇÃO: * Não i é u W” n: ATENDE A LEGISLAÇÃO DE musvmm: nobõvumu Em VIGOR '  ' 5ERVIÇQ 4o 
'romnnn SERVICO: Remetente FRETE Pago ' _  _ à' ;J Jô. szcumnom¡ MAPFRE SEGUROS GERAIS 5.a. Apúucg; 3335003534401 _ _ F4 - :à 

- 'uso BXCtUEIVODOEMISSORDOCr-e ' " ' RESERVADO MIN-WI? -_. 'g = 

0 , .: - ,_ - 0 7 0 0 ?v u ° 
DECLARUQUE RECEBI os VOLUMESUESTE CONRECEIENTO EM PERFEITO ESTÃDÕ PELO_ QUE DOU _PÕR CUMPRIDOO PRESENTE CONTRATO DE s; TE '7 

NOME _ - - sum mrmow¡ (css ' 3 
RG ñ CIEE-CADA 'DATAIIIDRA ,nr . 

.assmnvm . ' - - CARILIBO 

. . . . ._ _ .'. .. -.._ _ ._ ,_ HM  - _ LÊ..- ._ _...ÊMÊIÊÉÉT*ÊPÊ.PR9BHEÊQÍÉ°PEEEÚEE   .. .  7  
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativado Estado de São Paulo 

    
  

CNPJ Base: 51.482.776 

,cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
e vierem a ser apuradas. é certificado que: 

Ressalvado o direito de a Fazenda doi Esâtadomd. 

responsabilidade da pessoa jurídicalfísiça acima? 
   da; 

E 
  

ifejita: po; meio do CNPJ Base, Tretando-se de CRDAeÍrÀrÊitig 
V g, “cuja raiz do CNPJ seja de modo que a certidão 'nega va 

33%?? *997Y“=.§ÉJ¡':4 7573-"- 

Certidão n° 13773104 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 20/1212016 10:39:16 (hora de Brasilia) 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 

httpzilwwvindividaativa.pga.sp.gov.br 



&Uflé/LUÍD nups:rrwwwsiigexralxagovnntmpresaturnurwt-geuI-bImpnmIri-'apenasp !VHKFSSSDaIVIEII'|Z=JH'IDI fílàVI-\KF8550a=JtI'|Ol IQÕVHHUFbFÓIVI-k .. 

 
Ciñíííülüíiiimãüâ riem."- RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS -  
Inscrição: 51482776/0001-26 
Razão Social: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA 

Endereço: RUA JACOB AUDI 690 1 VILA IZAURÁ/ ITAPIRA/ sp¡ 13971-045 

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: 09/12/2016 a 07/01/2017 

Certificação Número: 20161209013 13796141304 

Informação obtida em 20/12/2016, às 09:05:11. 

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

Lu. - u... _.. _::-- __:.._ _-.,i.-rr-..._-.--rnJmJn---nr-¡v-u--__:_.2-n_._.o ---m rnnn-___-n¡_a_:_._nn4nw-vnm Inññ----__nfuu-rv¡nu unu:_nnn- uu-u_____ a¡ 
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Comprovante de transferência eletrônica disponível 

Via Internet Banking CAIXA 

Tipo de TED: TED para terceiros 

Conta origem: 1425 f 006 f 00000008-9 

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 

Tipo de pessoa: JURÍDICA 

Nome: SAAE PIUMHI 

CPF/CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Banco: BANCO DO BRASIL SIA y _ k 

Conta destino: 3362 I 000000125334-8 

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente 

Tipo de pessoa: JURÍDICA 

Nome: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO 

CPF/CNPJ: 51.482.776/0001-26 

Valor: R$ 35.118,00 CONFERE com o o 
Valor da tarifa: R$ 0,00 SE ACHA ARQUIVA DÉÉÊÉÉÊÂ 

AUTARQUIA. 

Finalidade: 05 - Pagamento de Fornecedores PHJMHI.  'w 
Identificação da operação: 2378281600011!) 

Histórico: NE 572/2015 Maria das GWÇÉS F6ffeÍ §HEuhn '___"“" a 7 7 ra çT”“"“_ "à ' urílílííiÊmw 

  
 

Data l Hora da operação: 27/12/2016 - 15:13:34 

n# Código da operação: 00150647 
Chave de segurança: 7W98JA5ZSJKSLL9V 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104 

:_ w : ¡ffJBÍ/Rnêzende 
Gongabiiidade 
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sAAteíÊ aaa 
Serviço Autónomo de Agua e Esgoto 

aliretoriaftí_ saaepiumlaixonnbr ("Í-NIII: 25.782.816/00i1110 
,xuiai quiz¡ .Yianicipat (Lei 11135590) Praça Zeca Soares. 21 l - 37925-000 PII ?âiill/ñit? - Telefax 3263714332 

       
ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: D1SPENSA DE LICITAÇÃO N° : 287/2016 Data: 22/11/2016 

Examinando o presente processo licitatório. verifica-se que ele se compõe das seguintes peças:.................._tls_N° 
1- (Serpa .......................................................................................................................................................................... ..01 

2-t)Iieit› do Chefe Setor Operação Manutençao Expansão do SAAE .................................................................. _.02 a 05 

3-- Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços .................................................................................... _.06 

4- Processo de comprei .......................  ......................................................................................................................... ..U7 

5- Fornecedores convocados_ cotação. pesquisa de mercado ...................................................................................... _.08 

ó-Cotaçao para pesquisa de mercado .................................................................................................................... _.09 a 19 

T-Pesciuisa de mercado ................................................................................................................................................. _.20 

S-Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado .......................................................................................... _.21 

9- Histograma ................................................................................................................................................................ _.22 

1 O-Arstuação .................................................................................................................................................................. _.23 

ll-Análice do impacto  
IZ-Classilicaçao de Modalidade de Licitação .............................................................................................................. _.25 

IJ-Autorização para abertura do processo de compra .................................................................................................. _.26 

tel-Documentos de Habilitação do  a 65 

IS--Fundamentaçào da dispensa de licitação ........................................................................................................ ..66 a 68 

16- _Iastitieatix/'a de preços ..................................................................................................................................... _.69 e 76 

l7-Pareeerjurídico ................................................................................................................................................ _.77 a 82 

ls-REIZÕL) da escolha do Fornecedor .............................................................................................................................. _.83 

194.' onsideraçocs da autoridade superior ............................................................................................................. _.84 a 86 

lü-Raiilicziçào ............................................................................................................................................................... _.87 

ll-Comprtivante da publicação ratificação da dispensa de licitação ____________________________________________________________________ _.88 e 89 

22- iertno de Homologação .......................................................................................................................................... _.90 

23-Autorizaçào de empenho ......................................................................................................................................... _.91 

24-Contrato e Comprovante de publicação extrato de contrato .......................................................................... _.92 a 104 

ZS-Notas dc Empenho ....................................................................................................................................... .. 105 e 106 

26-Nota Fiscal_ comp_ Frete CIF_ regularidade fiscal ..................................................................................... ..107 a I 10 

27-Con1prov'ante de pagamento .................................................................................................................................. ..l l l 

29 - Análise e Parecer 'técnico ................................................................................................................................... ..l 12 

28 - Todas as folhas estão numeradas c rubricadas_ número . de folhas ................................................................... _.1 12 

PARECER TÉCNICO 
 

líxaminado o presente procedimento iicitatorio, nrodalidade Dispensa de Licitação n° 287/2016. verifica-se que o 
ntcsmo se eompoe das peças acima indicadas_ devidamente autnadas e numeradas, estando o beto/serviço ofertado na conlbrmidade 
com o Pedido de Aquisição de Bens ou de Contratação de Serviços, tendo sido observados os procedimentos legais. cm especial da 

1..ei 8.666/93_ dc 21 de _iunho de 1.993 e suas alterações posteriores. com as observações seguintes: 

OBSERVAÇÕES: 

E o parecer 

Local e data: Pinmh' dezc  16 'IF' 
Maria das Gracas F. ârogâr/dan E Presidente da C.P_L. 


