
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

a PREGÃO  DE 259157120 'DE ?maços N° 07/2016  PROCESSO LICITATORIO N° 434/2016 

OBJETO: Contratação de empresa parao 'fornecimento d 
químicos: Cloro Gás-CL”, Hídróxído de Cálcio em Suspensão 

CA(OH)2, Geocálcio, Hipoclorito de Sódio NACLO e Sulfato de 
Alumínio ALaOa Granulado Totalmente Isento de Ferro, para o. 

tratamento de água, para o abastecimento público do SAAE de 
Piumhi. 

e produtos 

FORNECEDORES: 

CAL ARCO IRIS LTDA. 
GR INDÚSTRIA COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA¡ 

PASTA 01 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816I0001-10 

Piumhi - MG 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido N” Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.016 Data do pedido: 
2411 01201 6  /  6 solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC 

Despesa: O ÁÇÕO-u 

Fonte de recurso ......... .. Códigg da 30003050 

Elemento de despesa,... subglememo; 

Caráter de urgência: Normal 

434 I 2.016 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A ETA 

cód do item Especificação técnica do item Pedido Autordo Unidade 

3000000373 CLORO GAS EM ClLINDRO DE 50KG PARA DES|NFECÇÃO DE 5000 0000 5000 0000 Kg AGUAPlABASTECiMENTO PUBLICO ' '  GEOCÀLCIO Ca66-E (HIDROXIDO DE CALClO EM SUSPENSÃO) 722000000 722000000 KG  H|POCLORlT0 DE somo NaCiO PARA DESIMFECÇÀO DE ÁGUA 10000000 10000000 K0, 

00000000275 SULFATO DE ALUMINIO AL2 03 GRANULAPO TOTALMENTE ISENTO DE 200000 200000 TON 
F ERRO - 40KGS PARA TRATAMENTO DE AGUA (CLARIFICAÇAO) 

Local de entrega ..... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUlSlÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE 

Compra interna 
TRATAMENTO DE ÁGUA 

Vander Goulart Terra 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de Compra N° 

434 I 2016 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra Bens 
MATERIAL QUÍMICO 

Carater de urgencia: compra normal 

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

Prazo limite de entrega 

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APOS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

5000.00 KG(s) 1 00000000373 CLORO GAS EM CILINDRO DE SOKG 

2 00000000680 GEOCÁLCIO CaBS-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO) 72.200,00 KG(s) 

qa 00000000665 HIPOCLORETO DE SÓDIO NaCIO PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA 2000.00 KGisi 

4 00000000276 SULFATO DE ALUMINIO AL2 O3 GRANULADO TOTALMENTE isENTO DE FERRO - 40 28,00 T0N(s) 

Objeto: 

i 

t 

i 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de abertura de processo 

Actuação 

f) . Aos 24 dias do mes de outubro de 2.016, autuei o processo de compra 434 l 2016, o qual foi devidamente 
protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi - MG, segunda-feira, 24 de outubro de 2016 

@MP 
Sonia Roseni Cbsta 

Resoonsável oeio setor de comoras 

Protocolo..... 13.383 I 2016 24/10/2016 00:00:00 

N” Processo... 434! 2.016 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável_ Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o | 

Sistema; MGFCompras - TermoDeAutuaçãoo1 _rpt 



@e 
m à. t* 

\ O 
Ç _fil/p 1- 

933* Serviço Aut. de Água e Esgoto 
,_Ass. g:  Praça zeca Soares, 211 23782816/0  i Piumhi - MG 'U ' 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

434 ¡ 2016 MATERIAL QUÍMICO 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 24110/2016 

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

10.440.976/0001-23 AGEMINAS COMERCFO E DISTRIBUICAO LTDA EPP 24/10/2016 

55.763.377/0001-40 BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 24/10/2016 

19.525.276/0001-00 BAUMINAS QUIMICA LTDA 24/10/2016 

-'\157.26s/0001-20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 24/10/2016 

XZ6.481.156I0001-32 HIDROMAR |NDUSTRIA QUIMICA LTDA 24/10/2016 

04.440.706/0001-25 MIIKA NACIONAL LTDA 24/10/2016 

60.650.131/0001-36 suALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/10/2016 

"N. 
g- 

Sistema: MGFCor/Ipras - Fornecedoresconvocadosoi rpi Página 1 



 

Processo de compra N° 

Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares. 211 23.782.816 ' 

Piumhi - MG 

SIstema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 10_440_978/0001-28 Data hora cotaçâo:24/10/2016 
AGEMINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP 

434 / 2016 RUA ARNALDO LUIS DE OL|VEIRA,350 

PATOS DE MINAS - IVIG 

Contato: DANIELE CRISTINA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 39 dias 

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

.Moooooossã HIPOCLORITO DE SÓDIO NaCIO PARA DESINFECÇÃO DE AGUA 2.000,00 KG(s) 2,45 
~__ ' Marca: 

ModeIo: 

00000000276 SULFATO DE ALUMINIO AL2 03 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE F 20.00 TON(s) 2.900,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 36_10o_oo 

SisIema: MGFCompras - Co1acaoU1 .rpI Página 1 



Fwd: Fwd: Cotação 

Assunto: Fwd: Fwd: Cotação 
De: licitacoes2 <|icitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 06/10/2016 13:59 
Para: ageminas@hotmaíl.com 

A 

AGEMINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

o 
Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento 
base para futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoeszaãJsaaepíumhLcom.br 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

-'- Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇQpdf 95,3KB 

1 de 1 06/10/2016 14:07 



URE: Cotação 

Assunto: RE: Cotação 
De: AGEMINAS COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA <ageminas@hotmail.com> 
Data: 18/10/2016 11:05 
Para: Iicitacoes2 <|icitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia, 

Segue abaixo nossa proposta de fornecimento: 

28.000 kg Sulfato R$2,90 kg 

2.000 kg Hipociorito R$2,45 kg 

Quaiquer dúvida estamos a disposição. 

Atenciosamente, 
Filipe Moreira e Daniele Cristina. 

Ageminas Comércio e Distribuição Ltda. 

Tel.: (34) 3061-1965 (34) 3814-2916 
Cel.: (34) 9-9662-1383 - Filipe 

Email: ageminasêJhotmailcom 
Site: wwwageminascombr 
Skype: ageminas428ü 
Patos de Minas - MG 

Subject: Fwd: Fwd: Cotação 
To: ageminas@hotmai|.com 
From: Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br 
Date: Thu, 6 Oct 2016 13:59:54 -0300 

1de2 18/10/20161243 



"REz Cotação 

AGEMINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

. - _  1.» 
Encaminhamos em anexo cotaçao de preços para compor nossa planilha de orçamento base para 
futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 
Maria das Graças 
Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
f¡ iicitacoesz@saaepiumhi.combr 

Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Este emaii foi escaneado pelo Avast antivirus. 
Avast logo wwwavastxom 

2de2 18/10/201612:43 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema; Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 65_763_377/0001-43 Data hora cotação:24i10f2016 

BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Sistema; MGFCompras - Cotacaooi .rpt 

434 / 2016 RUA URUGUAI, 1301 

RIBEIRÃO PRETO - SP 

Contato: RAFAEL 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

-W000000665 HJPOCLORITO DE SÓDiO NaCIO PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA 2.000,00 KG(S) 1,50 
Marca: 

Modelo; 

00000000276 SULFATO DE ALUMINIO ALE O3 GRANULADO TOTALMENTE |SENTO DE F 28.00 TON(S) 1.830,00 
Marca: 

Modeio: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 48.640,00 

W_ 

Página 1 



::Fwd: Fwd: Cotação 

Assunto: Fwd: Fwd: Cotação 
De: Iicitacoesz <l¡citacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 13/10/2016 13:40 
Para: dias@basequimica.com.br 

A/C- Rafael 

A . 

A BASE QUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 

ATT: SETOR DE LlCITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento 
base para futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAlOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoeszãísaaepiumhLcombr 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

o Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇO.pdf 953m3 

lde 1 13/10/20161341 



\Rer F &vá; Cotação 

Assunto: Re: Fwd: Cotação 
De: Rafael Rodrigues <días@basequ¡mica.com.br> 
Data: 13/10/2016 15:20 

Para: licitacoesz <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

boa tarde 

*zarãfato de a!a_sexr,iraft› ísewY: ?erra 

:$1.53 
"mas de 504¡ ".-' 

R5 .J 

.._.__,_,_,__. é 3.x... , n.5- 

;rsàsalgjga  
I'I'B_E“.'U5ÍOE›¡' í   



â 

ÊPraça Zeca Soares, 

Processo de compra N° 

434 / 2016 

Cod produto 

&000000276 Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoüi .rpt 

Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor 

SULFATO DE ALUMINIO AL2 O3 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE F 

    à 
› 

:FL à?, ÊASS. _ ga' 

23782816/0 çipàmmüpc) 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais ~ Subsistema: Compras e Licitações 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
211 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 19_525_278/0001-00 Data hora cotaçãoz24li 0/2016 
BAUMINAS QUIMICA LTDA 

RUA JOÃO DIAS NETO N° 18 

CATAGUASES - MG 
Contato: IVIARIO AVELAR FRANZINI 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

Preço unitário 

2.720,00 

Quantidade Unidade 

28,00 TON(5) 

Vaior total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 76.160,00 

Página 



Cotação 

Assunto: Cotação 
De: Iicitacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 06/10/2016 13:52 
Para: comercial@bauminas.com.br 

A 

BAÚMINAS QUIMICA LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento base para futura 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
iicitacoeszfêsaaepiumhi.combr 

a Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇQpdf 95,3KB 

1 de 1 06/10/2016 14:02 



ENC: Cotação 

1de2 

Assunto: ENC: Cotação 
De: "Mario Franzíni" <mario.franzini@bauminas.com.br> 
Data: 07/10/2016 13:39 
Para: <Iic¡tacoes2@saaep¡umhi.com.br> 
CC: '“MagaliAlves"' <magali.a|ves@bauminas.com.br>, "'C|audineí"' 
<c|audinei@bauminas.com.br>, “Andre Figueiredo” 
<andre.figueiredo@bauminas.com.br>, <sueIen.helena@bauminas.com.br>, "'Taisa 
Marsola” <ta¡sa.marso|a@baum¡nas.com.br>, “Hamilton Fortunato” 
<ham¡Iton@bauminas.com.br>, 'Jorge Gonçalves' <jorge.goncalves@bauminas.com.br>, 

"'Marcel Rodrigues” <marcel.rodrigues@bauminas.com.br> 

Boa tarde Maria das Graças: 

Segue anexo, o orçamento solicitado. 

Atenciosamente, 

MÁRIO AV ELAR FRANZINI 

Supervisor de Licitaçoes 
Cataguases - Minas Gerais 
Tel.: +55 32 3429-4675 
Cel.: +55 32 9 9992-5900 

www.bauminas.com.br 

De: Claudinei [maiIto:cIaudinei@bauminas.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2016 16:38 
Para: André <andrefigueiredo@bauminascom.br>; Magali <magali.alves@bauminas.com.br>; Mário 
<mario.franzini@bauminas.com.br>; Suelen <Sue|en.he|ena@bauminas.com.br>; 
taisa.marsola@bauminas.com.br 
Assunto: ENC: Cotação 

CLAUDINEI MARINHO 

Analista de Licitações 
Campinas - São Paulo 

Tel.: +55 19 3755-4049 

Cel.: +55 19 98413-1661 

www.bauminas.corn.br 
 

De: Iicitacoesz [ma¡lto:licitacoes2@saaep¡umhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2016 13:52 

Para: comercial@bauminas.com.br 
Assunto: Cotação 

07/10/2016 14:37 



ENC: Cotação 

A 

BAÚMINAS QUIMICA LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento base para futura 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

rw_ Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
!icitac0es2@saaeniumhiconmbr 
Praça Zeca Soares 211  Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

_ Este email fo¡ escaneado peEo Avast antivírus. f¡ ' www.ava st.com 

u; 
awAnexos: 

COTAÇÃO DIVERSOS - PIMHUÍ 07OUT2016.pdf 333KB 

2de2 07/10/2016 14:37 



EAUMINAS QUÍMICA NrNE LTDA. Endereço para correspondência: 
Rodovia Índio Tiiníriçzá, n” 420.13 r Bairro do Raffo av. Cambacíca n” 520 -› Prédio O? - Bloco D 

Suzano - SP - CEP: 09.520-900 Salas Hi e 732 - Parque dos Reseáás 
Tel.: 'i9 3755-4940 « Fax: i9 3755-4045 131397460- Campinas - SP 

CNPJ: ZLÓAlÍXJÓSIOOGI-Oñ Inst'. Est.: 67Z.0D().768.117 

TEBNGLGGM E WÚVAÇÃG M¡ SEU ÉADO 

Ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 
Pimhuí - MG 

Att.: Maria das Graças 

Ref.: Orçamento Estimativa de Preços 

Em atenção a vossa solicitação, passamos a seguir nosso orçamento. 

1 - Produto - Cloro Gás 

Sem Disponibilidade 

1- Produto - Sulfato de Alumínio [sento Ferro Granulado 
2.1 - Quantidade - 28 toneladas. 
2.2 - Preço Unitário - R$2.720,00 p/tonelada (CIF - Salto - MG] 

3 - Produto - Hidróxido de Cálcio Suspensão 
Sem Disponibilidade 

4 - Produto - Hipoclorito de Sódio 
Sem Disponibilidade 

5 - Prazo de Entrega - 10 dias após solicitação de entrega. 

6 - Prazo de Pagamento - 30 dias. 

7 - Validade da Proposta - 30 dias. 

Atenciosamente, 

 
_ «ngm 

BAUMiNA QUÍMiCÃ N/NE LTDA 

Mário Avelar ?ranzíní 

Departamento de Licitações 

wwwhauminastombr  



 
   

  Serviço Aut. de Água e Esgoto 9,35 à _ 1-1 
: Praça Zeca Soares, 211 23.782.816¡ 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 03_157,268/0001-2D Data hora cotaçâoz24l1 0/2016 
GR INDUSTRIA COIVIERCiO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTD 

Sistema: MGFCompras - Cotacaocltrpt 

434 / 2016 RUA PROJETADA A, N°136-A 

CRUZEIRO - SP 

Contato: JOSÉ PAULO TElxEiRA JR 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 5 dias 

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

.WT000000373 CLORO GAS EM CILINDRO DE 50KG' 5.000,00 KG(s) 11,90 
.› Marca: 

Modelo: 

00000000665 HIPOCLOR|TO DE SÓDIO NaC|0 PARA DESINFECÇÂO DE ÁGUA 2.000,00 KG(s) 2,10 

Marca: 

Modelo: 

00000000276 SULFATO DE ALUMINIO AL2 03 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE F 28,00 TON(s) 2.700,00 

Marca: 

Modeío: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 139.300,00 

"N 

Página 1 



Fwd: Fwd: Cotação 

Assunto: Fwd: Fwd: Cotação _ 

De: |¡citacoes2 <I¡c¡tacoes2@saaepiumhi.corn'.br> 
Data: 06/ 10/ 2016 15:03 
Para: gralana@grcruzeiro.com.br, rosangela@grcruzeiro.com.br 

A 

GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

o 
Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento 
base para futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS . 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
lãcitacoes2@saáepiumhicom.br 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal  Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇO.pdf 95,3KB 

1 de 1 06/10/2016 15:04 



Lida: Fwd: Cotação 

Assunto: Lida: Fwd: Cotação 
De: Rôsangela Ribeiro <rosangela@grcruze o.com.br> 
Data: 06/10/2016 17:09 
Para: '"|icitacoes2"' <licitacoes2@saaepiun .1¡.com.br> 

Suarnensagenw 

Para: gralana@grcruzeiro.com.br; rosange!a@: rcruzeiro.com.br 
Assunto: Fvvd:Fvvd:Cotação 
Enviada: 06/10/2016 15:03 

foi lida em 06/10/2016 17:09. 

W 
Reporting-UA: grcruzeir0.com.br; Microsoft Outlook 15.0 
Final-Recipient: rfc822;Posange1a@gPcruzeiro.com.br 
Original-Message-ID: <3ae2cB7c-3c81-fe82-7FdB-e86c7e28@f99@saaepíumhi.com.br> 
Dispositionz manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

sir 

'I 

 ' ki' 

/_\:: 
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Cotação Saae Piumhi 

Assunto: Cotação Saae Piumhi 
De: "Anderson Z¡nani" <anderson.zinaní@grcruzeiro.com.br> 
Data: 10/10/2016 13:55 
Para: <Iicitacoes2@saaepíumhi.com.br> 

Boa tarde, 

Conforme solicitação anexo o Orçamento Estimado. 

Anderson Zinani 
Departamento Comercial 

É (12) 3141-2144 

Ã Ramaê: 2176 
:máxima  gnggrsonzinaeiifczz grcrgezeirgggmbr 

rw i” .ízrsiess  5rr1pr'11'22i:'  em  .responsaãzsíidavje e cosrpromzsso com o MEEO AMBrZãNiTii 

De: Rôsangela Ribeiro [maiIto:rosangela@grcruzeiro.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 10 de outubro de 2016 11:45 
Para: anderson.zinani@grcruzeiro.com.br 
Assunto: ENC: Fwd: Cotação 

De: Iicitacoesz [mailto:lícitacoes2@saaepiumhi.com.brl 
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2016 15:04 
Para: graiana@grcruzeiro.com.br; rosangela@grcruzeiro.com.br 
Assunto: Fwd: Fwd: Cotação 

'W A 
GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de Ereços para çompor nossa planilha de orçamento base para 

futura licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS . 
FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSIVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 
Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoesHâJsaaepiumhi.combr 

1de2 10/10/201614207 



3 Cotação Saae Piumhi 

Praça Zeca Soares 211 

Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Este emaii foi escaneado pelo Avast antivírus. 
www.avast.com 

Lí_| 
 ANEXOS: 

PIUMHE 10-10-16.pdf 133m3 

W 

"N. 

.ZÚÉZ 10/10/2016 14:07 
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mas . 

CNPJ 03.157.268/0001-20 INSCREST. 282.057.030.118 

 
Saae - Piumhi 

Conforme solicitado, segue orçamento estimativo. 

Item Descrição! Produto Unid Quant. Preço Unit. Preço Total 

Cloro Gás-CIZ, em cilindro de 50kg, para Kg. 5.000,00 R$ 11,90 R$ 59.500,00 
desinfecção de água para abastecimento 
público. 
Especificações: 
Teor de Cloro Líquido C12: ......... ..mínimo 

1 99,5% 
Resíduos não Voláteis: ........... ..máximo 75 

PPm 
Teor de Ferro: ....................... ..máximo 10 

PPm 

Umidade: ............ .. máximo 50 ppm 

Sulfato de Alumínio AL2 O3 granulado Ton 28,00 R$ 2.700,00 R$ 75.600,00 
totalmente isento de ferro, para tratamento de 
água (clarificação) para abastecimento 
público, embalagem com40 kg. 

2 Especificações: 
Estado fisico: sólido 
Homogeneidade: visualmente heterogêneo 
Teor de i.a declarado: A12 (S04)3 - 57,56% e 
H2O - 42,44% 

Dose máxima de uso (DMU) : 180 mg/L 
Hipoclorito de Sódio NaClO para desinfecção Kg. 2.000,00 R$ 2,10 R$ 4.200,00 
de água para abastecimento público. 
Especificações: 

4 Densidade: 1,160 a 1,250 g/cm3 
Cloro Ativo (C12): 10 a 13% 
Hidróxido de sódio livre: (NaCl-DS a 25 g/l 
Ferro (Fe Total):0 a 5 ppm 

Mercúrio (Hg): 0 a 300 ppb 

Rua Projetada A, 136 A - Distrito Industrial 11 - Cruzeiro/SP - CEP 12701-970 - Telefone¡ Fax (12) 3141 2144 



_ ENÊÊÉTüEà 
@EM 
CNPJ 03.157.268/0001-20 INSCRBST. 282.057.030.l 18 

 
- Validade da proposta : 30 Dias 
- Cond. Pagamento : 30 Dias 
- Prazo de entrega: 05 dias após pedido 
- Impostos, taxas, frete, descarga e outros: inclusos no preço 
- O item 3 não foi cotado, pois estamos sem disponibilidade 

Cruzeiro, 10 de Outubro de 2016. 

José Paulo Teixeira Junior 
Diretor Comercial 

Rua Projetada A, 136 A - Distrito Industrial 11 - Cruzeiro/SP - CEP 12701-970 - Telefone/ Fax (12) 3141 2144 



í Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782816/0 

Piumhi - MG 

 
Processo de compra N° 

434/2016 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

FOFHBCEÓOFZ 46.48i.156/0001-32 
HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 

RODOVIA CONEGO DOMÊNiCO RANGONI, KIVI 4 SIN 

CUBATAO - SP 

Contato: EVANGELA RIBEIRO PACHECO 

LOCa| entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, PiumhHViG 
Validade 30 dias 

Data hora cotação:24/10¡2D16 

Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modeio proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço “TÚÍÉFÍÚ 

»epooooocws CLORO GAS EM CILINDRO DE 50KG 5.000,00 KG(s) 17,80 , Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 89.000,00 

"W 

Sistema: MGFCompras v Cotacaoüi _rpt Página 1 



 Fwd: 'Fwd: Fwd: Cotação 

f) 

1de2 

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 
De: licitacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 06/10/2016 15:16 
Para: danieIe.sarabando@grupohidromancombr 

A 

HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 

ATI": SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de 
orçamento base para futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE 

REGISTRO DE PREÇOS . 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
Eãcitacoeszãlsaaepiumhicom.br 

Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

06/10/2016 15:17 



Ée: FwdfFwdz Fwd: Cotação 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoes2@saaepiumhicom.br 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal  Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇO.pdf % 95,3KB 

u 

:dez 06/10/2016 15:17 



' ÍJda:Re:Fwd:Fwd:Fwd:Cotação 

É Assunto: Lida: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 

y De: "Juan Morell" <juan.morell@grupohidromar.com.br> 
_ Data: 13/10/2016 14:41 

t Para: "'l¡cítacoes2"' <Iicitacoes2@saaepiumhí.com.br> 

Sua¡nensagen1 

Para: danieIe.sarabando@grupohidromar.com.br; comercíal@grupohidromar.com.br 
Assunto: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 
Enviada: 13/10/2016 14:04 

foi lida em 13/10/2016 14:39. 

ñ 
“' Reporting-UA: grupohidromar.com.br; Microsoft Outlook 15.9 

Final-Recipient: rfc822;juan.more11@grupohídromaP.com.br 
Original-Message-ID: <bdea4bd2~8da7-1ceS-ebSa-c8BBS682eecb@saaepiumhi.com.br> 
Disposítion: manua1-actíon/MDN-sent-automatically; displayed 

ldel 1 13/IO/20161706 



RES: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 

f.) 

lde2 

Assunto: RES: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 

De: Evângela Ribeiro <evange|a.pacheco@grupohidromar.com.br> 
Data: 20/10/2016 16:59 

Pará: "'Iicitacoes2"' <licitacoes2@saaepíumhLcom.br> 
CC: <danie|e.sarabando@grupohidromar.com.br> 

Segue orçamento soâicitado. 

Evângela Ribeiro Pacheco 
Supervisora Comercial 

Hídromar Indústria Química Ltda. 
angela@grupohidromar.com.br 
TelfFaxt 13 3873 ?FEIU 

ED.: 55'* 'E 28!* 3?? 
Skype: anqel a. ;nach eco, hr dr Omar 

nm...j..LmgLm.9h_L_d_r_omL_g2m_m. 

knzsprcso Certífímda ?R$312 « Processo de Distribuição Responsável'. 

  
asnmiezufm ;zw 

91mm¡ _ w 
. ã -r 

comment ::apagam é? 

@mamária Rúãmmáwl 

De: Iicitacoes2 [maiIto:Iicitacoes2@5aaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 13 de outubro de 2016 14:05 
Para: daniele.sarabando@grupoh¡dromar.com.br; comerciaI@grupohidromar.com.br 
Assunto: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
AssuntozRez Fwd: Fwd: Fwd: Cotação 

DatmThu, 6 Oct 2016 15:16:55 -0300 
De:licitacoes2 <lic¡tacoeüúñsaaepitamhàcoln.br> 

Parsudaniele.sarabandoúüzgrupohidrmnancom.br 

A 
HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento base para futura licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS . 
FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSIVEL. 

Atenciosamente 
Maria das Graças 
Licitações e Contratos 

20/10/2016 17:02 



BES: RefFwd: Fwd: Fwd: Cotação 

O 

2de2 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
l¡círacoesañàsaaepiLnnhi.c01n.br 

Praça Zeca Soares 21] 
Tefefax: (37) 3371-1332 ramal 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
Iícitacoesüíôsaaepãumhi.c-om.br 
Praça Zeca Soares 211 

Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Avast Iogg m** wwwavastcom 
Este emaii fo¡ escaneado pelo Avast antivírus. 

e Anexos: 

HP 0046 SAAE PIUMHLpdf 219KB 

20/10/2016 17:02 
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 E @MÀÊ 
ENDÚSTRA QUIMICA LTDA 

DATA 2011 0I2016 

Endereço Rod Conego domenico Rangoni, KM 267,7 Cotação: Cloro  6 
Cubatão CEP : ID do cliente 
Telefone (13) 3678.7700 FAX: (13) 3361-1562 

CLIENTE: SAAE PIUMHI válida até: 1911112016 

Contato Departamento Compras Preparada por: Evãngela Pacheco 
CNPJ 237825161000140 I.E. ISENTO 28.104.248-9 

Endereço 
Cidade Estado MG 
Telefone: 

email DANFE 
Observações Fornecimento em cilindros de vossa propriedade. 

Entrega mínima de 1,99 tonelada por solicitação (Zücil. De 5D kg ou carga mista que totalize 1.000 kg] 

ITEM QUANTIDADE UNID SEU CÓDIGO DESCRIÇÃO REÇO UNITÁRIO C¡ IMPOSTO' IMPOSTOS VALOR COM IMPOSTOS 

PI¡ 5,000 ton L1 CLORO GÁS 17.800,00 INCLUSOS RS 89.000,00 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

SUBTOTAL R5 89.000,00 

CONDPAGAMENTO 21 DDL ALÍQUOTA DE IMPOSTO 18,00% 

CIF PIUMHI - MG IMPOSTOSISERVIÇOS 

FOB OUTROS - 
FRETE 

TOTAL RS 89.000,00 

Em caso de dúvidas sobre a esta cotação, forneça nome de contato, n° de telefone, email. 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Lncitaçoes 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 04_440_706/0001-25 Data hora cotação:24/10/2016 
MIIKA NACIONAL LTDA 

434 / 2016 BR 040- Km 458.5 

Caetanópolis - IVIG 

Contato: JOÃO BOSCO PESSOA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 3D dias 

Cod produio DescrLção i Marca e Modelo proposto peEo fornecedor Quantidade umdade Preço unitário 

AJNOOOOOOSBO SIEÊÊIÁLCIO CaGEi-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO) 72200.00 KG(s) 0,79 x.. 
Modem: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 57_038,00 

Sistema: MGFCUmpraS - Cotacaom .rol Página 1 



Fwd: Cotação de Preços 

Assunto: Fwd: Cotação de Preços 

De: licitacoes2 <|icitacoes2@saaep¡umhi.com.br> 
Data: 06/10/2016 15:30 
Para: licita@geocalcio.com.br, comercialbh@miikanaciona|.com.br 

A 

MIIKA NACIONAL LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento 
base para futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS 

,FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
lãcitacoes2@saaepâumhicom.br 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

- Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇO.pdf 95,3KB 

1 de 1 06/10/2016 15:30 



Lida; Cotação de Preços 

Assunto: Lida: Cotação de (Preços 

De: "Fabiane Miranda" <comerc¡a|bh@mi¡kanacíona|.com.br> 
Data: 06/10/2016 16:33 
Para: '"iicitacoes2"' <licitacoes2@sàaepiumhi.com.br> 

Suarnensagen1 

Para: licita@geocalcio.com.br; comerciaIbh@miikanacionaLcombr 
Assunto: Fwd: Cotação de Preços 
Enviada: 06/10/2016 15:30 

foi lida em 06/10/2016 16:33. 

*w 
Reporting-UA: miikanaciona1.com.br; Microsoft Outlook 15.9 
Final-Recipient: rfc822;comercialbh@miíkanacionaí.com.br 
Original-Message-ID: <c66dc9c2-fsaa-Bb66-8151-9b36bc643355@saaepiumhi.c0m.br> 
_0isposition: manua1-actíon/MDN-sent-manuallyg displayed 

'N 
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1de2 

' RES: Cotação de Preços - Saae Piumhi 

Assunto: RES: Cotação de Preços - Saae Piumhi 
De: "Fabiane Miranda" <comercia|bh@miikanac¡onal.com.br> 
Data: 07/10/2016 15:25 
Para: "'|icitacoes2"' <Iicitacoes2@saaepiumh¡.com.br> 

Prezado, boa tarde! 

Segue Proposta Comercial -Cotação, referente ao produto Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa. 

"Adequação à iegislação: Atualmente o Ministério da Saúde reconheceu oficialmente à sistemática de 

controle de qualidade dos produtos químicos utiiizados em tratamento de água para consumo humano, 

com base na ABNT NBR 15.784, oficializancio assim o vínculo da ABNT NBR 157842014 com a portaria 

291422011 (Esta norma atende a Seção lV, Art.139, inciso lll, aiínea "b", da portaria 2914 do Ministério cia 

Saúde). Esta oficiaiização se deu por meio da Nota Informativa m9 157 DSAST/SVS/MS/2014, emitida, em 

09/12/2014, pelo Ministério da Saúde. 

A ABNT NBR 15.784 é a única norma que estabelece os requisitos para os produtos químicos utilizados 

em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens 

máximas de uso indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuizo à saúde humana. 

Especifíca mente no caso do Hidróxido de Cálcio Líquido Suspensão as impurezas controladas são: 

impurezas metálicas (metais pesados), dioxinas e furanos, fluoretos e Radionuclídeos. O produto atende 

plenamente todos os parâmetros estipuiados, podendo ser comprovado peio Relatório de Estudo 

Completo da 157842014, (reaiizado pelo laboratório acreditado pelo INMETRO em BPL), LARS - Laudo 

de Atendimento aos Requisitos da Saúde e CBRS - Comprovação de Baixo Risco a Saúde, todos os 

documentos se encontram disponiveis para consulta na Miika Nacional Ltda." 

Diante do exposto, peço que reavaliem a Especificação Técnica exposta no proposta anexa, pois a mesma 
está devidamente atualizada. 

Certa de sua atenção, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

      â 55 Fabiane Miranda 
E    __ - Assessor Tecnico l Comercial 
à Ç 3 Q à¡ comercíaiamêíkanacionahocmiw 

*F55 (31) 9I735~83Ti 

De: Iicitacoesz [mailto:Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 6 de outubro de 2016 15:31 
Para: Iicita@geocalcio.com.br; comerc¡albh@miikanacionaLcombr 
Assunto: Fwd: Cotação de Preços 

07/10/2016 15:41 



' RES: Cotação de Preços - Saae Piumhi 

A 

MIIKA NACIONAL LTDA~ 
ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de Braços para compor nossa planilha de orçamento base para 

futura licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS ,FAVOR 
NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSIVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 
Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoes2@saaepíumhicombr 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
Avast logo www.avast.com 

 Anexos: 

114-16 Proposta Fornecimento Geocálcio Ca 66-E.pdf 307KB 

2 de 2 ' 07/10/2016 15:41 



 

   
A L í NAC? 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Piumhi/MG 

AIC.: Sr. Maria das Graças 

Caetanópolis/MG, 07 de Outubro de 2016 



Proposta Técnica Comercial n° 114/16 - SAAE Piumhi 

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

Este documento foi preparado pela MIIKA NACIONAL LTDA. e é de sua inteira 

propriedade, sendo apresentado somente para uso associado a esta proposta. 

Ao analisar esta proposta, você estará exposto e intimamente apresentado a 

informações que são confidenciais ou parte de segredos comerciais da MIIKA 

NACIONAL. Tais informações são de grande valor para MIIKA NACIONAL e 

são os recursos pelos quais somos capazes de competir efetivamente em 

nossas áreas de interesse comercial. 

Esperamos que vocês façam o máximo possivel para evitar que a MIIKA 

NACJONAL perca qualquer vantagem ao revelar tais informações a terceiros. 

Precedentes legais reconhecem a proteção de tal informação e da propriedade 

intelectual, mas geralmente exigem que uma notificação prévia seja fornecida 

às partes envolvidas. Essa notificação foi preparada para assegurar a 

concordância com essa exigência. 

O destinatário deste documento concorda em devoIvê-Io sob solicitação da 

MIIKA NACIONAL, não copia-lo, empresta-Io, revelar ou dispor de outra 

maneira o conteúdo, direto ou indiretamente, e não utilizar a informação para 

qualquer outro propósito que não seja aquele para o qual foi especificamente 

oferecido. 

Pág. 2/5 



Proposta Técnica Comercial n° 114/16 - SAAE Piumhi 

Caetanópolis/MG, O7 de Outubro de 2016. 

Ao 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Piumhi/MG 

AIC.: Sr. Maria das Graças E-mail: Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br 

Ref.: EJRNECIMENTO DE @Róxim DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AguosA 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir a nossa Proposta Técnica Comercial para fornecimento do 
Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa, como segue: 

1. OBJETIVO DA PROPOSTA   
Esta proposta tem por objetivo apresentar as condições técnicas comerciais para 
fornecimento do Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa a ser aplicado na 
Estação de Tratamento de Agua do SAAE, em PiumhilMG. 

3 2. APRESENTAÇÃO   
O Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa da Miika Nacional. denominado 
GEOCALCIO Ca 66-E, foi desenvolvido com tecnologia própria para aplicação como 
alcalinizante para correção do pH em sistemas de tratamento de água. 

Com a utilização adequada do GEOCÁLCIO Ca 66-E, obtem-se os seguintes 
benefícios: 

o Conformidade corn a legislação vigente (Portaria 2914/2011 do Ministério da 
Saúde e ABNT 15784/2014 - Requisitos para os produtos químicos utilizados no 
tratamento de água para consumo humano - Efeitos à saúde); 

o Elimina preparação prévia e manuseio, pois é fornecido pronto para aplicação; 
o Maior rendimento, eficiência e estabilidade do processo em qualquer meio; 

o Redução da ocorrência de residuos sólidos gerados durante o processo de 
tratamento de água; 

o Redução na manutenção dos sistemas, devido principalmente a não formação de 
incrustações nos equipamentos e tubulações; 

o Possibilidade de automação segura do processo de aplicação; 
o Maior segurança no trabalho e menor risco ocupacional; 
o Agressão "Zero" ao meio ambiente. 

Pág. 3/6 



Proposta Técnica Comercial n° 114/ 16 - SAAE Piumhi n 

3. DADOS TÉCNICOS   
PRODUTO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA 

NOME COMERCIAL: GEOCÁLCIO Ca 66-E 

MARCA: MIIKA NACIONAL 

3.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1 .1. ESPECIFICAQÃO QUÍMICA BÁSICA 
PERIODICIDADE 

Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2 19,00% a 21,00% 

Substâncias reativas ao HCI - CaCOa mim 0,80% (máximo) Por ¡ote 

Silica + Resíduo Insolúvel - SiO2 + RI 0,25% (máximo) 

Hidróxido de Magnésio - Mg(OH)2 0,50% (máximo) 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
PERIODICIDADE 

Estabilidade da suspensão 24h 95,00% (mínimo) 

Massa específica 1,00 a 1,20 glmL Por lote 

Retido em peneira de 0,075 mm 0,60% (máximo) 

viscosidade copo Ford 04 mm 17 segundos (máximo) 

3.1.3. ANÁLISES ESPECÍFICASICIPP* 
PERIODICIDADE 

Dbxinas e Furanos Em conformidade com 

impurezas Metálicas i Metais pesados a ABNT NBR N° Êoçsfêrrg: 
Fiuoreto . 1573412014 e portaria âgenfe Radionuclídeos do MS "o 2914Q011 

*clPPz Concentração de ¡mpureza permissivel por produto 

Obs.: Especificações eiaboradas pela MHKA NACIONAL. Metodologia de análise baseada na 

ABNT NBR 107902015. 

Dosagem máxima de uso (DMU) = 600 mgiL. 

Atendendo às exigências da Portaria 2914/11, alinea b inciso Hi, do artigo 13 e ao §5 

do artigo 39, a Miika Nacional irá apresentar Laudo de Atendimento aos Requisitos de 

Saúde (LARS). 

Pág. 4m 



Proposta Técnica Comercial n° 114/16 - SAAE Piumhi 

3.2. GARANTIA DE QUALIDADE: 

A Miika Nacional, como empresa certificada na norma ISO 9001:2008, trabalha dentro 
dos padrões de qualidade para garantir o melhor atendimento às expectativas dos 
clientes. 

A entrega do produto é acompanhada de Certificado de Qualidade que contempla o 
resultado de concentração de Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa, Ca(OH)2. 

Para tins de acompanhamento e registro do cliente, a cada 10 (dez) lotes expedidos é 
enviada uma Carta de Controle com os resultados dos Certificados de Qualidade. 

As demais análises do produto são realizadas periodicamente e encontram-se à 
disposição do cliente para consulta. 

O produto é válido por 12 (doze) meses. 

4. SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM !EQUIPAMENTOS  
Para o armazenamento e estocagem do GEOCÁLCIO Ca 66-E deve ser utilizado um 
tanque com sistema de dosagem e agitação do produto, com capacidade de 
armazenagem suficiente para atender a demanda do cliente. 

 
5. TRANSPORTE DO PRODUTO   
O GEOCÁLCIO Ca 66-E é transportado em caminhão ou carreta tanque próprios da 
Miika Nacional, que possuem sistema de descarga através de bomba. 

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis após a data da autorização de entrega. 

s. CONDIÇÕES COMERCIAIS  
CONDIÇÕES coIvIERcIAIs DE FORNECIMENTO oo GEOCÁLCIO Ca 66-E: 

 
6.1. QUANTIDADE 

Consumo estimado por mês ..................................................................... .. 72.200 kg_ 

6.2. PREÇO 

Preço Unitário do Produto (FCA - lncoterms 2012) ............................... .. R$ 0,385/kg. 

Preço do Frete - (Bi-Truck 18.000 kg) ................................................... .. R$ 0,253lkg. 

Preço do Pedágio .................................................................................. .. R$ 0,010lkg. 

Impostos -ICMS (18%) ........................................................................ .. R$ 0,142I'kg. 

Preço Unitário do Produto Nota Fiscal ............................................. .. R$ 0,790Ikg. 

NCM: 2B259090 

5? 
'ÉÊII 'V 
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Proposta Técnica Comercial n° 114/16 - SAAE Piumhi 

6.3. PRAZO DE PAGAMENTO E PEDlDO 

Prazo de pagamento para produto ............................................... .. 14 (quatorze) dias. 

Pedido e entrega minimos: 15.000 kg. 

Envio de pedidos e demais solicitações: 

E-mail: comerciai@miikanacional.com.br CIC.: comercialbh@miikanacional.com.br 

Dados Cadastrais: 

Razão Social: Miika Nacional Ltda. 

CNPJ: 04.440.706/0001-25 I.E.: 672125910-0074 

End.: Rod. BR 040 km458,5, SIN - Zona Rural- CaetanópoIisIMG. CEP 35.770-000 

3.4. LGGÍSTiCA 

Origem: Caetanópolis/MG Destino: Piumhi/MG 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. VALIDADE DA PROPOSTA 

Esta proposta é válida até 07/11/2016. 

7.2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para mais informações e consultas, gentileza entrar em contato com o nosso 
Departamento Comercial. 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Telefone: (31) 3309-5024 e (31) 3151-7861 

Contato: João Bosco Pessoa - (31) 9907-5571 e (31)9 9833-4161 

E-mail: comercia|bh@miikanacional.com.br 

Atenciosamente, 

João Bosco Pessoa 
Miika Nacional Ltda. 

PRGPOSYA TÉCNICA COMERCIAL 

Revisão 02 
Eêaborader (es): Fabiane Miranda 



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: (30_853,131¡0o01-36 Data hora cotação:24¡10/2D16 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
434 / 2016 FAZENDA MATO QUIETO sm 

LAVREINHAS - SP 

Contato: JULIANA 

LOCa| entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

,ndoooooome SULFATO DE ALUMINIO AL2 03 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE F 28,00 TON(s) 2.100,00 Marca: 

Modelo; 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 58.800,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt Página 1 



_ç Fwdrtotação 

Assunto: Fwd: Cotação 
De: Iícitacoes2 <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 06/10/2016 13:53 
Para: juiiana@suall.com.br 

A 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

ATT: SETOR DE LICiTAÇÕES 

o 
Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento 
base para futura licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS. 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
ãicitacoeszccfisaaepiumhi.combr 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

-- Anexos: 

Microsoft Word - COTAÇÃO DE PREÇO.pdf 95,3KB 

1 de 1 06/10/2016 13:56 



EM ANEXO NOSSA COTAÇÃO. 

Em 13/10/2016 13:49,1icitacoes2 escreveu: 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 

Assunto: Fwd: Cotação 
Data: Thu, 6 Oct 2016 13:53:43 -0300 

De: 1ioitacoes2 <licitacoes2@saaepiumhicom.br> 

Para: juliana@suall.com.br 

A 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

Encaminhamos em anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento 
base para futura licitaçãona modalidade _PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS . E R' ' 

FAVOR NOS ATENDER DENTRO DA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. 

Atenciosamente 

Maria das Graças' 

Licitações e Contratos 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoes2@saaegiun1hi.conLbr 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

  
' ?E 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
wwwavastcom 



Favor fazer cotação do 
base de mercado para 
Registro de Preços co 

 F19!!!   serviço Autónomo de Água e Esgoto 

u . hr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal lui 1035/90) Praça Zeca Soares, 2114792541110 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COTAÇÃO DE PREÇO 

produto abaixo relacionado para apuração do preço 
futura licitação na modalidade Pregão Eletrônico de 

m quantidade estimada para 12 meses para entrega 
futura e parcelada de acordo com as necessidades do SAAE, com pagamento à 
vista após entrega da quantidade so 
Água à Rua João Perez n° 233- 

1. IDENTIFICAÇÃO 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax: 

60.858.131l0001-36 
SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

FAZENDA MATO QUIETO SIN - [AVRINHAS - SP 

juiiana@suali.oom.br 
12 - 31413012 - 31413018 

llcitada, CIF Estação de Tratamento de 
Bairro Nova Piumhi - Piumhi-MG. 

abastecimento público,  
51k!- 

Estado fisico: sólido 

Homogeneidade: visualmente heterogêneo 
Teor de i.a declarado: Al¡ (504): - 57,56% e 
HzO - 42,44% 
Dose máxima de uso (DMU) :-180 mg/L . 

Preço Preço ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca unnáña Tou¡ 

' 01 5.000,00 Kg cloro Gás-Ch, em cilindro de 50kg, para 

desinfecção de água para abastecimento 

púbuço; ' - xxx.x.x%nx.x.x.x.x.§nx.x.x.x 

Teor de Cloro Liquido 612:.. ....... ..minimo 
99,5% 
Resíduos não voláteis: ...... ...uumáxlmo 75 ppm 

Teor de Ferro:......-.......'....-........máximo 10 ppm 
Umidade: .........  . _ máximo 50 ppm 

02 28,00 Ton. sulfato de Alumínio AL¡ p", granulado 
totalmente isento de ferro, para SUALL R$2.100,00 assumam 
tratamento de água_ (clarificação) para png" 



ó .,. 

_ Serviço Autônomo do Água e Esgoto    CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei mssisn) Praga :ea Soares, m - 37325-000 pnummms -Teiefau 31-3311-1332 

03 72.200 Kg Hfdróxfdo da Cálcio em Suspensão 
cama), -Geocáicim para tratamento de 
água para abastecimento público 

xxxxx xxxxxk) 

 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

- Ca (OH); 19,00% a 20,00% 
- caco; 1.00% (máximo). 
- Teor de insolúveis em HC!! S10: + RI 0.05% 
(máximo). 
- Retido 200 mesh/ Insoiúveis em água 0,60% 
(máximo). 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

- Suspensão em 24h 95,00% (minimo). 
- Densidade Ling/mi (aprox.) 
- viseosldades copo Ford 04 mm 12 a 

17(segundos). 

-XXXXXJ 

04 2.000 Kg Hipodorito de Sódio Nacio para 
desinfecção de água para xx 
abastecimento público. 

.XXKXKKX. 

 
Densidade: 1,160_a 1,250 g/cm3 
Cloro Ativo (C12): 10 a 13% 
Hidróxldo de sódio livre : (Na0H)8 a 25 gli 
Ferro (Fe TOtaDm a 5 ppm 
Mercúrio (H9): 0 a 300 ppb 

ILXJ( 

A. 

lí 
CH : 0.85 Local e Data Lavrinhas, 1311012016 -*3'”°°°1'35 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatárla) 
Representante Legal ' “Mia” “M” “hn” 

Depto. Comercial 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816 1  

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 434 I 2016 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

03.157.268/0001-20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 13930000 

04.440.706/0001-25 MIIKA NACIONAL LTDA 57.038,00 

10.440.978/0001-28 AGEMINAS COMERCIO E D/STRIBUICAO LTDA EPP 86100.00 

19.525.278/0001-00 BAUNIINAS QUIMICA LTDA 76160.00 
0 46.481.156/0001-32 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 89.000,00 

60.858.131/0001-36 SUALL INDUSTRIA E COMERCFO LTDA 58800.00 

&763.377/0001~48 BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 48154000 

"É 

Sistema; MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782.8 'Cr-I 

'- Piumhi - MG 

.g Sistema de controle de documentos - Protocolo 
l Protocolo de Abertura de Processo 

AUTORIÉAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEAESSO DE  
  , à ..ucéxrzwrlw“ 

Objeto ................... .. AQUISIÇÃO DE PRÇDUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE AGUA 

 

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 à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro. objeto do processo 
r licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a 

Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual_ e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Piumhi - MG, segunda-feira, 24 de outubro de 2016 

i/L 
Odécilo da Silva Melo 

Diretor 

Ordenador da despesa 

 Protocolo..... 1338312016 24I10f2016 00:00:00 

i 

l 

i 

N” Processo... 434 I 2.016 

Tipo processo.. 

F Responsável... 

É Fmãlidade ------ -- Autorização do ordenador concedida. Classificar o ¡ 

Sistema: MGFCompras - Autorizacao0rdenador01.rpt 



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

Piumhi - MG 

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

CLASSIHCAÇÃO DE MODALIDADE DE L|ClTAÇÃO O 

As 09:33 hs desta segunda-feira, 24 de outubro 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° 434¡ 2016, referente a AQUISIÇAO 
DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. 

ñ O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Pregão Eletrônico 

Piumhi - MG, segunda-feira_ 24 de outubro de 2016 

Sonia Roseni Costa 

Responsável peio setor de compras 

F; ,,..T._.___ , N_ 
i  Protocolo..." 13558512016 24/10/2016 09:33 

'i N” Processo... 712.016 

i Tipo processo.. Processo de compra  ModaIidade..... Pregão Eletrônico 

W Responsável... Vera Lucia de O B Rezende 
Sistema: MGFCompras - classiücacaoProcessoPormodalidadeo1.rpt , Finalidade ...... .. 



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto l ;SW- 
'0  CNPJ: 23.782.816/0001-10 * “ * a 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PIUMHI/MG - Telefax 37-33 ::R3 
COMISSÃO PERMAN_ENTE DE LICITAÇÃO ó 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUHMI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
À ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA _O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS: 
cLORO GAs-cLg, HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSAO CA(OH)¡ -GEOCALCIO, 
HIPOcLORITO DE SODIO NACLO E SULFATO DE ALUMINIO AL¡ O3'GRANULADO 
TOTALMENTE_ ISENTO DE FERRO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, PARA 
ABASTECIMENTO PUBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE REFERENCIA 
ANExO I DESTE EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 01/11/2016 até às 08:59 hs do dia 
16/11 de 2016. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 16/11 de 2016. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs CIO dia 16/11 de 2016. 

TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: 02 minutos, acrescido dO tempo aleatório que pode variar 
de 00:00:01 (um Segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será Observado O horário de 
Brasília-DF. 

LOCAL: www.licitanet.com.br “LOgin" 

'FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Praça Zeca Soares, nO 211, Centro, Piumhi/MG - CEP - 37.925-000 - Setor de 
.Licitações 
'Pr_egOeira: Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
_Telefax _(37) 3371-1332 

  
 



 SANYAE  
JE 'wa  ÊÊ Serviço Autônomo de Água e Esgoto  LIC]  4 n 

' ' licitacoesggsaaep¡umh¡.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 -l “E” = m” _ 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2.11 w 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-33 '- 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas nO presente documento é 0 processo de licitação, que tem 
por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando O registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa para O fornecimento de produtos 
químicos: Cloro Gás-Clz, Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca(OH)2 -Geocálcio, Hipoclorito de 
Sódio NaClO e Sulfato de Alumínio AL¡ O3 Granulado totalmente Isento de Ferro, para 
tratamento de água, para abastecimento público, conforme especificações do Termo de 
Referencia Anexo I deste edital. 

Contém, para tanto, instruções gerais e minutas de documentos que instruirão o processo 
licitatório.-Além de contemplar Os aspectos legais pertinentes, deverão, em sua essência, ser 
rigorosamente seguida pela entidade promotora da licitação e licitante. 

ANEXOS DO EDITAL 

. ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 
ANEXO 111 MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDAD_E E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPE_DITIVO DE HABILITAÇAO. 
ANEXO IV MODELO DEcLARAçAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA. 
ANEXO v MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS As EXIGÊNCIAS CONTIDAS 

NO EDITAL 
_ ANEXO VI .MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 'EM REGIME DE MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER 
_ UMA ME OU EPP). ' 

ANEXO VII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
ANEXO IX - MINUTA DE CARTA PROPOSTA 



SAAÀÊ _  “c”   -   Serviçofkutôaomo de Agua e Esgoto %:~: “m” im_ 
" " licitacogsçcpsaaepiumhl.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 *Wa* ” É ' 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHX/MG - Telefax 37-337' a1 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO *s* 
l *'39 

  
   
    

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/2016 

MENOR PREÇO Pon ITEM 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016, tipificada como de "MENOR PREÇO 
POR ITEM", conforme descrito neste Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela 
servidora do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart, designada Pregoeira e integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Sônia Roseni 
Costa, Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo e Maria Luciana Goulart de Castro, designadas pela 
Portaria/SAAE-PIU N° 055/2016, publicada em 03/10/2016. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como a Resolução 114/2011 
(Regulamenta Pregão Eletrônico), Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o 
Registro de Preços), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, 
EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela 
Lei Complementar n° 147/2014, bem como pelas normas e condições estabelecidas no 
presente Edital. 

31. 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e empresas 
__ de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 123/2006 tendo em 

vista' "não haver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas, local ou regionaimente e capazes de 

l cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório" uma vez que no arquivo 
'_ físico não foi encontrado três fornecedores do ramo pertinente ao objeto Iicitado cadastrado no 

quadro geral de fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e 
EPP definidas pela LC 123/06. 

1. OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de produtos químicos: Cloro Gás-Giz, Hidróxido de 
Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálcio, Hipociorito de Sódio NaCIo e sulfato de 

l Alumínio AL¡ O3 Granuiado totalmente Isento de Ferro, para tratamento de água, 
' para abastecimento público, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

~.2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
--condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da 

LICITANET - Licitações On-line. 
"2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do SAAE PIUMHI-MG, denominada 
Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 

' aplicativo "Pregão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 
Ori-line: www.licitanet.com.br. - 

ol 
3 
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2.1.2. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para 
a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao 
final da disputa de preços. 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na 

página 01 (um) deste edital. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja credenciada como empresa do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus anexos; 
4.2 - Devendo estar regularmente cadastrada junto a LICITANET - Licitações On-Iine no 
sítio: <www.licitanet.com.br>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da 

-. mesma, denominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a 

conclusão da sessão de disputa de preços, a apresentação do cadastramento não desobriga o 
participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO 
II. 
4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula V deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no ITEM 4.2, devendo cadastrar todos os 
documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 

“l 4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

_ 4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidõnea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a titulo de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

4.6 - O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei nO 

10.520/02. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

, 5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 

. e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
valor ITEM; 

Ci** 
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g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em primeiro lugar; 
h) declarar o(s) vencedor(es); 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

6. CREDENCIAMENTO NA LICITANET -- LICITAÇÕES ON-LINE 

6.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
6.2 - O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e 

adesão aos planos elencados no sub-item 4.5. 
6.3 - O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Licitações On-line, ou 
canceladas por solicitação do licitante. 
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET - Licitações On-line, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-line a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
6.5 - O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao certame. 
6.6 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 
telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

l _e 6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 
'A6.7.1 - O HABILITANET constitui um aplicativo de registro cadastral da LICITANET - 

_ Licitações On-line. 
a) A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, 

' inclusive de obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral no HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam 
'validados e atualizados. 
b) Para a habilitação neste Pregão, o licitante deverá estar regularmente registrado no 
HABILITANET, devendo cadastrar os documentos que se encontram elencados no Anexo II. 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica 
ou da desconexão; 
7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) - 9807-6633 ou pelo e-mail 
contato@licitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO--DOS LANCES 
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8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas; 
8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio; 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados; 
8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 min. (dez minutos), a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa (via chat) 
aos operadores representantes dos participantes; 
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo extra. O periodo de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, 

' não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances; 
8.9. Em face de imprevisão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do ITEM, encaminhar, pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtida melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital; 
'8.'11..O sistema informará a proposta de menor valor do ITEM imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
8.12 - Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET, e se os documentos 
comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) 
licitante (s) vencedor (es) do ITEM/ITEM e aberto o prazo para, manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a 

i consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 
ITEM/ITEM. 
8.12.1 - Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao :final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-io e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos via sedex. 

i 8.12.2 - No caso e ocorrência do ITEM 8.12.1, ao finai da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos 
possam acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão 
estar conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, 
caso haja interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que 
não se conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção 
de recurso posteriormente. 
8.13. A licitante deverá encaminhar  a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e g|_obaI com até O2 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-maii: <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> para que a Pregoeira possa verific r a 
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conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado 
posteriormente o original ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados após ser declarado vencedor do item/item, juntamente com a 
proposta de preços readequada, para: 

Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG 
CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016- SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO _DE PIUHMI-MG 
PROCESSO LICITATORIO N° 434/2016 
8.14: Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação 

_da empresa vencedora. 
8.15. Os documentos exigidos deverão ser entregues, no endereço citado, diretamente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. O Pregoeiro e membros da equipe de apoio 
não se responsabilizam por documentos entregues em outros setores. Não caberá ao licitante 
questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer outra 
pessoa. 
8.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas no título 14, item 14.2, deste Edital, podendo o 
Pregoeiro convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subseqüente; 
8.17. Se a proposta ou o lance do ITEM de menor valor global não for aceitável, por 
inexeqüibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

_ 'de- uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
*negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 

8.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o valor do ITEM estimado para a contratação; 

- 8.19. Constatanclo o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao(s) autor(es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do ITEM. 

9. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA 

9.1. O encaminhamento de proposta(s) para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
9.2. Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas no sistema eletrônico que deixarem de 
conter: 
a) as especificações do objeto ofertado, em conformidade com as especificações constantes 
no Termo de Referência; 

O"" b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
c) valor unitário do ITEM, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea "a" do sub-item 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, face à ausência de dados suficientes para 
a classificação da(s) proposta(s). 

Z 7 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
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10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do ITEM 8.13, a(s) proposta(s) de preços 
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, preferencialmente 
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa citado 
nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
deste Edital; 

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a)-Para o item 01 -Cloro Gás-Cl¡ 
Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as taxas instituídas 
por Iei, impostos, seguros, fretes de ida dos cilindros vazios e volta dos cilindros recarregados, 
COLETA PARA RECARGAgDESCARGA , bem como os ônus decorrentes de contratação de 
pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que 

“direta ou indiretamente inciciirem sobre a contratada; 

b)-Para os itens: 02- Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálciq 03-- 
Hípoclorito de Sódio NaCIO e 04 - sulfato de Alumínio AL¡ O3 granulado totalmente 
isento de ferro: 
Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, incluindo descarga dos produtos, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

.. c)data e assinatura do representante legal da proponente; 

..r 

d)-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
e) endereço completo; 
f) as especificações dos produtos ofertados, em conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência; 
g) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
h) valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i) valor total do lote/item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
j) valor total da proposta por extenso. 
k) Prazo de entrega dos produtos os quais deverão ser de no máximo, 15 (quinze 
dias), e será contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando 
solicitado pelo SAAE. 
L) Local de Entrega: CIF - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI- 
MG, A RUA JQÃO PEREZ N° 233 - BAIRRO NOVA PIQMHI - CEP 37.925-000 PIUMHI, 
COM EXCESSAO DO ITEM 03- HIPOCLORITO DE SODIO QUE SERÁ A PRAÇA ZECA 
SOARES, N° 211- CENTRO PIUMHI-MG. 
M) REFERÊNCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste de 
Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, 90 Km 
da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
10.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.4. Atendidos todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(s) que 
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM; 
.10.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1-. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o 
prazo para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidasneste Edital e seus anexos; 

@à a 
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11.2. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 
11.2.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às Micro-Empresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 
categorias. 
11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao menor preço. 
11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
11.2.4. A Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal 
proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto Iicitado; 
11.2.5. Não ocorrendo a contratação da Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do § 2° do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Micro-Empresas ou Empresa 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do Art. 44 da LC 

123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
usar do direito de preferência. 

'.11.2.7. O direito de preferência das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 

123/2006, o objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

r11.2.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicialjnão tiver sido apresentada por Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
11.2.10; As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 
11.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. 
11.2.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Le¡ n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

à 
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11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexeqüível, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando também 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Editai; 
11.5. Ocorrendo a situação a que se referem o sub-item 8.17 deste Edital, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências reievantes. 

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Está em conformidade com o ANEXO II, que faz parte integrante deste Edital. 

13. IMPUGNAÇÃO Ao EDITAL E RECURSOS 

_13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma 
irregularidade, devendo enviar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas no e-mail licitacoes@saaepiumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs (vinte e 
quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado. 
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, 

'ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que 
desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo 
de 03 (três) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar 
em local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões. 
a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade nos termos da Resolução n° 114/2011. 
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for 
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 
b) Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
C) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5? Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

' aproveitamento; 
13.7. Os casos omissos quanto à impugnação e aos recursos, serão resoividos pelo Pregoeiro, 
nos termos da Resolução n° 114/2011. 

14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementam, as seguintes multas, sem 
prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos produtos 
objeto deste Pregão, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 
de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento, 
descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Edital, exceto prazo de entrega. 
14.2. Aos proponentes que forem convocados dentro do prazo de validade da sua proposta e 

não se apresentarem para celebrar o Contrato, ou deixarem de entregar ou que apresentarem 
documentação comprovadamente falsa, dentre a exigida para a participação e habilitação na 

pelo 

_ presente licitação, ou que ensejarem o retardamento da execução do certame, ou que não 
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mantiverem a proposta, que falharem ou fraudarem a execução do contrato, que se 
comportarem de modo inidôneo, que fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos 
danos causados ao SAAE PIUMHI-MG pelo infrator: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o(s) devido(s) processo(s) administrativo(s), que 
prevê defesa 'prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15. PAGAMENTO 

15.1. Os pagamentos estão de conformidade com a minuta da Ata de Registro de Preços, que 
, faz parte integrante deste Edital. 

t' 16. RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

16.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias 
consignada nos Programas 17.512.0447.2169 e Elemento 3.3.90.30, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, 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° 8.666/93, em combinação corn o 
§ 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

17. FISCALIZAÇÃO E. RECEBIMENTO 

17.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução 
do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos neste 
edital, será o Chefe da Estação de Tratamento de Água- ETA do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal ng 8666/93. 
17.2. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se considerado em 
descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 
8666/93. 

.18. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
Título 14, deste edital. 

18.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

x19. DO REAJUSTE 

19.1. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8666/93. 

2o. DISPOSIÇÕES FINAIS 



 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 55: vpg uq à 
1¡ itacoes ae ium i. om.br CNPJ: 23.782.816/0001-10  “m” 9" 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371- 

COMISSÃO PERMANENTE os LICITAÇÃG 

20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
superior revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. A autoridade superior poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura; 
20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

. desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
20.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, ern qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta; 
20.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 

' da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 
SAAE PIUMHI-MG, a finalidade e a segurança da contratação; 
20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

__ proponentes por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial designado pelo SAAE PIUMHI-MG; 
20.8. PA participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
20.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo licitante com o SAAE PIUMHI-MG, em especial com relação à 

forma e às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada. 

-.. 20.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantesdeste 
Edital será o de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
20.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
20.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 
últimas. 
20.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N” 07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

1.1. A regularidade dos licitantes cadastrados tempestivamente no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para fins de habilitação será confirmada por meio de consulta 
“ON-LINE", sendo impressa declaração demonstrativa cia situação do licitante, a qual será 
juntada ao processo de licitação. 
1.2. O licitante ME/EPP cadastrado no HABILITANET/LICITANET que apresente qualquer 
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir 
da notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET - Licitações On-Iine; 
1.3. Após o prazo mencionado no 5ubITEM acima, será realizada nova consulta no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para verificação da regularização da licitante. Caso o licitante 
permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame; 
1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretamente do 
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no 
HABILITANET/LICITANET, quando da consulta "ON-LINE", ocorrer problemas técnicos que 
venham a inviabilizar a consulta; 
1.5. 0 disposto no 5ubITEM 1.4 somente será aplicado quando o fornecedor apresentar 
documento válido e atualizado que comprove a sua regularidade perante os órgãos emitentes. 
1.6. Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET/LICITANET, e se os 
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será 
declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do ITEM/ITEM e aberto o prazo para manifestação 
de intenção de interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos 
os licitantes a consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET/LICITANET do (s) 
licitante (s) vencedor (es) do ITEM/ITEM. 
1.6.1. Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-Io e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos via sedex. 
1.6.2. No caso e ocorrência do ITEM 1.6.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam 
acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão estar 
conectadas na data e horários marcados, para que possam veriñcar se dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso haja 
interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente. 
1.7. A licitante deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a proposta final 
readequada e os documentos comprobatórios de habilitação (original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou através de exemplares publicados em órgão 
da Imprensa Oficial), sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pessoalmente ou 
através do Correio para a sede do SAAE PIUMHI-MG, situada à Praça Zeca Soares, n° 211, 

. Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, aos cuidados da Pregoeira Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart, Setor de Licitações, observando o prazo do ITEM 8.12 do Edital. 
1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

Gl ., 
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2. DA HABILITAÇÃO 

1 - Para _comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no ENVELOPE 
HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguintes documentos: 

- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

2.1.1 - Cédula de Identidade (no caso de sociedade, de todos os sócios; 

2.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

2.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorl, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documento de eleição de seus administradores; 

2.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

2.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

2.1.6- Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República , assinada pelo 
representante legal da licitante, conforme modeio constante do Anexo V. 

O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, e que não esteja 

_ sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha interesse em usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá apresentar além 
dos documentos mencionados neste item, a Declaração conforme modelo Anexo VI e 
Certidão Simplificada expedida Junta Comercial do Estado, comprovando sua condição 
de ME ou EPP, ou outro documento oñcial que comprove essa condição. 
O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e 
penalmente. 

DBS: O documento de habilitação juridica deverá expressar objeto social pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, quando especificado em seu corpo. 

-Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

2.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
estabelecimento que participará da licitação, 

2.2.21- prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova de 
regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

l 

NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 
devidamente registrado _na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão 
original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 

d 14 
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nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

2.2.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

2.2.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

2.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

2.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 
5.452, de 1° de maio de 1943; 

2.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
2.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

'c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto os da filial¡ 

cl) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

pela própria natureza, 

2.2.8 _- Na ausência de documentos constantes do item 1, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 

2.2.9 - O SAAE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será 
inabüüado. 

2.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão nos prazos 
que lhes são próprios; 

-Qualificação Econômica - Financeira 

Será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação: 

2.3.1Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica com data de expedição não superior a 90 (novena) dias da data da abertura da 

'z NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o direito 
tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 

domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade 

fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 

 



. - . .  “cg-r 
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto ' -Vg licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 * 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PIUMHI/MG «- Telefax 37-3371- 

comssão PERMANENTE os LICITAÇÃO 

 Swan) ríesxêâ ›s 

licitação. __ i 
- QUALIFICAÇAO TECNICA: 

2.4.1- Apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de 
crédito público ou privado em nome da empresa Proponente, que comprove(m) fornecimento 
semelhante ao objeto desta licitação em termos de características técnicas e quantitativo 
correspondente à proposta formulada. 
2.4.2 -Apresentar laudo de atendimento da norma que estabelece os requisitos para o controle de 
qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo 
humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso indicadas pelo fornecedor do 
produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana. Conformidade com a legislação vigente 
(Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e ABNT 15784/2014 - Requisitos para os 
produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano - Efeitos à 
saúde.) 

3. A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
3.1. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 
requerimento,devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste ITEM, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal no 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 

dependerá de 

_ na ordem de classificação, nos termos do ITEM 11.2.5, do Título 11.2, ou submeter o 
processo à Autoridade Competente para revogação. 

4. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 
competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada 
para sua apresentação. 

5. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias, 
na Sessão do Pregão. 

6. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

7. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão. 

8. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no ITEM 3, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no ITEM 14.2, do 
Título 14. 

9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprografica autenticada. 

10. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato 
habilitação,observadas as penalidades cabíveis. 

impeditivo da 

ai. 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/2016 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
pe|o(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° , 

Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Le¡ n° 8.666/93. 

Local e Data 

'- Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 



-_pelo(a) Sr(a) p, RG nO e_ SSP-í e do CPF n° 

 gsísvfgggs 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/2016 
MENOR PREÇO POR ITEM 

' MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A 'Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) I 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

OBS.: 
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/2016 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE AcErrAçÃo DE TODAS As EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
pe|o(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° 
DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 
Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 
pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão 
incluídas todas as despesas com, imposto, taxas, seguros, descarga dos materiais, bem como 
os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 
contratada. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 



DECLARAMOS para todos _os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/2016 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° 

J' 

modalidade de pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° [2016 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N°434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para aquisição de produtos químicos: Cloro Gás-Giz, 
Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálcio, Hipoclorito de Sódio NaClO e 
sulfato de Aluminio Al.; 03 granulado totalmente isento de ferro , para tratamento de 
água, para abastecimento público” que entre si celebram o SERVIÇO AUTONOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Orgão Gerenciador de Registro de Preços e de Outro 
lado, ............. .., na forma abaixo: 

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 
Jurídica 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 nO e CPF n° , residente e domiciliado na cidade de 
Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da 

' Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da Resolução n° 114/2011 e suas alterações e 

Resolução 118/2013, das demaç normas _legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo diretor Executivo, 
ENG° ODÉCIO DA SILVA MELO, e a empresa , inscrita no 
CNPJ/MF n° , estabelecida na Rua , n° 

, Bairro _ , representada neste ato pelo 
Sr. , representante legal, qualificação (nacionalidade, 
estado civil, profissão, RG e CPF), doravante denominado apenas por FORNECEDOR, 
RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE 
PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços Oferecidos peIa(s) empresa(s) respectiva(s) 
constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, 
observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, a fornecer os produtos 
químicos: Cloro Gás-Clz, Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca(OH)2 -Geocálcio, 
Hipoclorito de Sódio NaClO e sulfato de Aluminio AL¡ O3 granulado totalmente isento 
de ferro , para tratamento de água, para abastecimento público, conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I do edital, e conforme Edital do Pregão 
Eletrônico de Registro de Preços n° 07/2016, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão 
Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

' I - Os preços ofertados peIa(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços são Os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a 
respectiva classificação, e neles já estão todas as despesas corn transportes, imposto, taxas, 
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seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem 
sobre a contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da Resolução n° 
118/2013 que regulamenta o Registro de Preços n_o SAAE Piumhi-MG, assim como as 
cláusulas condições constantes do Edital do PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 07/2016 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado podera' ser revisto, 
reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do 
Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão 
Gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor no caso de 
redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço 
registrado. 

I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente 
e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do 
Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE 
PIUMHI-MG. 

II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 

planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como ilstas de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados 
necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas 'no 
momento do pedido. _ 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório de 
Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a redução nos preços registrados, os 
mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural 
público municipal. 

IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

f-originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
“' . registro - equação econômico-financeira. 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda, os constantes 
de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação quando solicitado 
pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e de acordo com as necessidades da 
autarquia será efetuado pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 

comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao 
mês, 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/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de 
se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento. 

II - 0 SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
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devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no “item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 

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 produtos, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 

I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será 
devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias substituições, com as informações 
que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação. 

_E de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento do produto qualquer produto 
impugnado no_ prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da 
impugnação. 

a) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG 
em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda a 

entrega do produto. 
II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 

SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor 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: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se: 

IaÍ)-Para o item 01 - Cloro Gás-Cl¡ 
Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as 

taxas instituídas por lei, impostos, seguros, fretes de ida dos cilindros vazios e volta dos 
;cilindros recarregados, COLETA PARA RECARGALDESCARGA , bem como os ônus 
decorrentes 'de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

b)-Para os itens: 02- Hídróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálcio, 03-- 
Hípoclorito de Sódio NaCIO e 04 - sulfato de Alumínio AL¡ O3 granulado totalmente 
isento de ferro: 

Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as 
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, incluindo descarga dos produtos, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
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encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 
contratada; 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
nos termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SAAE 
PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de 
Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como artigo 57 da 
referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos do § 4° do artigo 
62 da lei 8666/93. 

Cláusula Sétima:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todas as autarquias e entes federados. 

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DO PRAZO 
DE ENTREGA 

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços serão 
obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 

a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem às especificações 
exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa dos produtos 
apresentados será devolvida à detentora para as necessárias substituições, com as 
informações que ,motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento do produto 
qualquer produto impugnado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do 
recebimento da impugnação. 

b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG 
em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspende a 

entrega do produto. 
c) O fornecimento do produto será parcelado de acordo com as necessidades do SAAE 

PIUMHI-MG.A solicitação será através de nota de empenho enviada via email/fax ao setor 
responsável. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da data da 
convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços assumem 
integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho 
eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto 
Iicitado 
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II - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
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a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto da licitação 
deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da alínea "b", do inciso II, do 
art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente ern caráter provisório. O aceite 
definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionada ao atendimento 
das exigências contidas neste edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor sera' comunicado a 

retirar os produtos no local de entrega e substitui-Io por outro que atenda as especificações 
constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em desacordo com as 
especificações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo providenciar no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a sua substituição. 

Sub-Cláusula Primeira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de entrega dos 
produtos, com motivo plenamente justificado e aceito pela mesma. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 
a caso, pelos órgãos requisitantes. 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta da 
possível dotação orçamentária consignada no Programa 17.512.0447.2169 e Elemento 
3.3.90.30, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Cfassificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 
8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, ínexeqüível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho 

decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
_ 'c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra dela decorrentes; 
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IV ~ Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE PIUMHI-MG fará 

o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais fornecedores a nova 
ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda :- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE PIUMHI-MG, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o Fornecedor: 
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as normas legais 

aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos 

praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata também 

poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nas 

alíneas "a", “b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do 
Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 

III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos 
contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, também: 
- Automaticamente: 

II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 
' III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 

_Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, ñscais e comerciais resultantes 

deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente instrumento, 
reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até 
a regularização das obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos 
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produtos; 

III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG poderá aplicar 
ao Fornecedor 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 O5 (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 ciáusula 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 no 10.520/02, observadas as normas 
contidas nas Resoluções n° 114/2011e suas alterações e 118/2013, no que couber, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
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 - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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 produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, 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 0,33% (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 produtos com 
problemas técnicos não for substituido 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 
vaior do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 
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As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor do objeto entregue 
corn 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. 

Éub-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 Fornecedor, esta deverá 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 02 (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; z 

II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

I' As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas, ainda: 

I - Ao Fornecedor 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 
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.inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa. 
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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 Fornecedor interessado, e 
será publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, por erro ou inadimplemento, o 
Fornecedor estará sujeito, 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 Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisõesrrelativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas neste 
instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8666/93, sendo processados 
de acordo com as disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Oitava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 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 

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) 0 Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG tem o dever de explicitamente emitir 
decisão nos processos administrativos. 

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual 
redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n° 118/2013, 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. 

O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 

a 2. 
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subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO 

A Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será competente o do foro da 
Comarca de Piuhmi-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. 

Piuhmi-MG, ....de.. .... ..de 2016 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

,Diretor Executivo f¡ ' -Orgão Gerenciador- 
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, Testemunhas:- 

RG 0° 

RG ri? 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO VIII 

MINUTA DE CARTA-CONTRATO N° (***)/2016 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (***)/2016 

CONTRATANTE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, 
devidamente qualificado nos autos da Ata de Registro de Preços n° (***)/2016. 

CONTRATADA:- (***) devidamente qualificada nos autos da Ata de Registro de Preços n° 
(***)/2016. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se na Ata de Registro de Preços no (***)/2016. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de produtos químicos: 
" Cloro Gás-Cb, Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH )2 -Geocáicio, Hipoclorito de  _ Sódio NaCiO e sulfato de Alumínio AL 2 O3 granulado totalmente isento de ferro , para 
. tratamento de água, para abastecimento público, de acordo com o Anexo I, e conforme 

Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 07/2016, a proposta do Fornecedor 
e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente 
instrumento. 

Cláusula Terceira# DO PREÇO, QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS 
ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: Pela aquisição do produto químico . para tratamento 
de água, para abastecimento público, a Contratante pagará o valor de R$ *** 
(*****) por Kg ou Tonelada. 

II - Da quantidade: Conforme Ordem de Compra n° (***) necessário se faz a quantidade de 
*x* (*****)_ 
III - Da vigência: A contratação terá início na data da sua assinatura e término no dia 

/ /2016. 

IV - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de conformidade com a Ata de 
Registro de Preços n° (***)/2016. 

Cláusula Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
. a Ata de Registro de Preços n° (***)/2016. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e a5 penalidades estão de conformidade com a Ata de Registro 
de Preços n0 (***)/2016. 
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Cláusula Sexta:- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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coMIssÃo PERMANENTE os LICITAÇÃO 

de Registro de Preços n° (***)/2016, será anexada junto à mesma uma nova carta-contrato 
depois de devidamente confirmado o aceite através de meio eletrônico ou fac-símile. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência dos materiais, será realizada pelo servidor do SAAE Vander Goulart Terra n° 0012 
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 Vander Goulart Terra do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da 

execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 

reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato. 

f¡ Cláusula Oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços n° (***)/2016 

Cláusula Nona:- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da Comarca de  Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em O2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, ** de ***** de 2016. 

.Fr 

_ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
._ ' E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

.. Contratante 
W 

Contratada 

Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROcEssO LICITATÓRIO N° 434/2015 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - Do Objeto 
x 

Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa a administração, 
visando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de produtos químicos: Cloro Gás-Cla, Hidróxldo de Cálcio em Suspensão 
Ca( OH); -Geocálcim Hipoclorito de Sódio NaClo e sulfato de Alumínio Al.; O3 Granulado 
totalmente Isento de Ferro, para tratamento de água, para abastecimento público. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Atender a demanda da Estação de Tratamento de Água, sendo estes produtos utilizados como: 
Cloro Gás-Cl¡ e Hipoclorlto de Sódio NaClO - Um agente, químico para o tratamento da 
água, com o objetivo da eliminação de microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo 
bactérias, protozoários e vírus, além de algas. sulfato de Alumínio AL; O3 granulado 
totalmente isento de ferro - Um agente, químico para o tratamento da água, como agente 
fixador e clarificador da água. Hidróxldo de Cálcio em Suspensão Ca(OH)2 -Geocálcio - 
Produto de alta eficiência, utilizado como alcalinizante, mantém o pH constante por um intervalo 
de tempo superior aos alcalinizantes convencionais, reduzindo as oscilações de pH, o que facilita 
a operação e automação da Estação de Tratamento de Água. A água destinada ao consumo 
humano deve preencher condições mínimas para que possa ser ingerida ou utilizada para fins 
higiênicos. É necessário realizar o controle da qualidade da água para que se possa assegurar a 

saúde da população. 

3 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

3.1.- Os produtos deverão atender a norma que estabelece os requisitos para o controle de 
qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo 

.-.humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso indicadas pelo fornecedor do 
produto, de forma a não causar prejuizo à saúde humana. Conformidade com a legislação 
'vigente (Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e ABNT 15784/2014 - Requisitos 
'para Os produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano - 
Efeitos à saúde.) 
3.2 - Os produtos deverão conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos 
mesmos, como marca, peso, composição quantidades e outras informações, de forma a garantir 
a completa segurança durante o transporte , além daqueles exigidos_no edital, anexando quando 
for o caso, folders, prospectos, folhetins, informativos técnicos ou catálogos. 
3.3 Os produtos deverão ser entregues com, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do 
prazo de validade expresso a vigorar. 
3.4 O gestor/fiscal de contrato do SAAE receberá o objeto de forma definitiva mediante 
atestação. 

1  
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3.5 . O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em ciesconformidade com as normas legais ou técnicas 
pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições necessárias em prazo a 

ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

4 - ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA 
A DESPESA 
Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram observados os orçamentos 
realizados, os gastos com aquisição foram de R$ 202.808,00 (Duzentos e dois mi!, 
oitocentos e oito reais). 
4.1 - Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos 
para participação nesta licitação. 

CÓD. Item Especificação Unid. Qtde. Valor Total 
PRODUTO Unitário Geral 

SAÀE 
0373 1 Cloro Gás-Ch, em CÍÍÍHÚTO de 50kg: Kg 5.000,00 14,85 74.250,00 

para desinfecção de água para 

abastecimento púbiico. 

Especificações: 
Teor de Cloro Líquido C12..minimo 
99,5% 
Resíduos não Voláteis:...máximo 75 
99m 
Teor de Ferro:...............máxlmo 10 
PPT" 
Umidade: ................... ..máximo 50 

PPm 

053o 2 Hidróxido de Cálcio em Suspensão kg 72_200,00 0,79 57_033,00 
Aquosa para tratamento de água para 

abastecimento público 
Especificações: 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
- Hidróxido de cálcio Ca (OH); 24,00% 
a 26,00% 
- Substâncias reativas ao HC! CaCO3 

m/m 1,50% (máximo). 
- sílica + Resíduos Insolúvel - Si02 + 
RI 0,25°/o (máximo) 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
- Suspensão em 24h 95,00°/o (mínimo). 
- Massa Específica 1,10 a 1,30 g/mL 
- Viscosidades copo Ford 06 mm 12 

(segundos)- máximo 
- Retido em peneira de 0,075 mm 
1,50°/o(máximo) 
- Em conformidade com a ABNT NBR NO 

15784/2014 e portaria do MS n° 
2914/2011. 
- Metodologia de anáiise baseada na 
ABNT NBR 10790/2015 

0655 3 Hipociorito de Sódio NaCiO para kg 2.000,00 2,02 4.040,00 
desinfecção de água para 
abastecimento público. 

Especificações: 
Densidade: 1,160 a 1,250 g/cm3 
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Cloro Ativo (C|2): 10 a 13% 
Hidróxido de sódio livre : (NaOH)8 a 25 

9/ | 
Ferro (Fe TotaI):0 a 5 ppm 
Mercúrio (Hg): O a 300 ppb 

0276 4 Sulfato de Alumínio AL: 03 TON 28,00 2.410,00 67.480,00 
granulado totalmente isento de 
ferro, para tratamento de água 

(clarificação) para abastecimento 
público, embalagem com 4D kg. 

Especificações: 

Estado físico: sólido 

Homogeneidade: visualmente 
heterogêneo 
Teor de i.a declarado: AI; (S003 - 
57,56% e HzO - 42,44% 
Dose máxima de uso (DMU) : 180 mg/L 

VALOR GLOBAL..." .....  .....  ........  202.808,00 

S-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da possível dotação orçamentária consignada no 
Programa 17.512.0447.2169 e Elemento 3.3.90.30.00, do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei nO 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8666/93, em combinação com o § 1°, do art. 
18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

6 - Das condições de entrega, recebimento e prazo de duração 

a)O Fornecedor será obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
b) Cada pedido deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser 
feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário 
dos materiais, a quantidade pretendida, o local de entrega, o carimbo e a assinatura do 
responsávei. 
c) Os pedidos deverão ser acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso. 

As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Será apurado os quantitativos e será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 
da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da alínea “b", do 
inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O aceite definitivo 
com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao atendimento, conferência 
do produto pelo almoxarifado do SAAE e caso necessário poderá contratar um técnico 
conhecedor dos produtos da cesta básica para assessorar se os mesmos encontram dentro das 
exigências contidas neste edital 
c) A qualquer momento o SAAE PIUMHI-MG poderá determinar a realização de testes 
laboratoriais, custeados pelo fornecedor do produto, a fim de assegurar a qualidade dos produtos 
entregues. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Entregar os produtos, na forma pactuada; 
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b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade 
existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente; 
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o Contratado das 

responsabilidades previstas neste instrumento; 
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes deste 
instrumento; 
f) Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 
g) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado a comprovação das 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se, 
inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização 
das obrigações pendentes. 

s- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 
a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Nona; 
b) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada nos produtos; 
c) Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

9 - Do pagamento 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação quando solicitado pelo SAAE 
através de nota de empenho e de acordo com as necessidades da autarquia será efetuado pela 
Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, após 
recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota 
Fiscal, devidamente aprovadas, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5°/o ao 
mês, 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, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 

trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à 

adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no 
“item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício 

d) 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. 

e)0 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. 

f) - Urna 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 titulo, tempo ou forma. 
g) - O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento do objeto desta licitação, nos seguintes 
CBSOSZ 
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- Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias) 
úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
- Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
- Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do contrato, 
quer resulte de outras obrigações; 
- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até 
que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
h- Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem implicará 
na aceitação definitiva dos produtos. 
i-No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como: 
-Para o item 01 - Cloro Gás-Cl, 
Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluidas todas as taxas instituídas 
por lei, impostos, seguros, fretes de ida dos cilindros vazios e volta dos cilindros recarregados, 
COLETA PARA RECARQALDESCARGA , bem como os ônus decorrentes de contratação de 
pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta 
ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 
-Para os itens: 02- Hídróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálciq 03-- 
Hipoclorito de Sódio NaCIO e 04 - sulfato de Alumínio AL¡ 03 granulado totalmente 
isento de ferro: 
Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, segurosincluíndo descarga dos produtos, bem corno os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 
comerciais, taxa BOLSANET, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

10 - Da Vigência da Ata de Registro de Preços 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, nos 
termos da Lei. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG 
não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de  Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

11 - Da Fiscalização 

- _-A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução do 
objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos pelo edital 
será o Chefe da Estação de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93 

12- SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar ao 
Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, ã 2° e os 
recursos do art. 109, ambos da Lei nO 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 
Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-Mae) - As sanções 
previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente com a do 
inciso II. 
e) 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, e também: 
- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

13- SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

13.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber, 
as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Politica Estadual de Residuos Sólidos), Decreto 
Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas 
Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiência 
econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do decreton° 
46105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
cl) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser atendidos, in 
verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará aviabilidade da adoção de critérios 
de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 
sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ .4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados como 
especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de residuos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
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VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis com postáveis; 
IX - utilização de insumos q-ue fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente corn mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 
XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
13.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

14- CONDIÇÕES GERAIS: 
O SAAE podera' alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação sera' formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do artigo 
62 da Lei n° 8.666/1993. 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO DEREGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 434/ 2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax: 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualificação: 

CODIGO 

PROD. ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca UTÂÊÊSO ::iii 
SAAE 

0373 01 5.000,00 Kg Cloro Gás-Cb, em cilindro de 50kg, 
para desinfecção de água para 
abastecimento público. 

Esgecificagões: 
Teor de Cloro Líquido C12..mínimo 
99,5% 
Resíduos não voláteis:...máximo 75 
PPm 
Teor de Ferro: ............. ..máximo 10 

DDm 
Umidade: ................... ..máximo 50 

ppm 

0680 02 72.200,00 Kg Hidróxido de Cálcio em Suspensão 
Aquosa para tratamento de água para 
abastecimento público 

Esgecificagões: 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
- Hidróxido de cálcio Ca (OH); 24,00% 
a 26,00% 
- Substâncias reativas ao HCi CaCOg 

m/m 1,50% (máximo). 
- sílica + Residuos Insolúvei - SÍO: + 

RI 0,25% (máximo) 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
- Suspensão em 24h 95,00% 
(mínimo). 
- Massa Específica 1,10 a 1,30 g/mL 
- Viscosidades copo Ford 06 mm 12 

(segundos) máximo 
- Retido em peneira de 0,075 mm 
1,50%(máximo) 
- Em Conformidade com a ABNT NBR 

N° 15784/2014 e portaria do MS n° 
2914/2011. 
- Metodologia de análise baseada na 

ABNT NBR 10790/2015 
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*a 

cóoxeo 
mon. 
SAAE 

ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Ma FCB 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

0665 03 2.000 K9 Hipoclorito de Sódio NaCIO para 
desinfecção de água para 
abastecimento público. 

Esgecificagões: 
Densidade: 1,160 a 1,250 g/cm3 
Cloro Ativo (C12): 10 a 13% 
Hidróxido de sódio livre : (Na0H)8 a 25 

gl¡ 
Ferro (Fe TotaI):0 a 5 ppm 
Mercúrio (Hg): 0 a 300 ppb 

0276 04 28,00 TON sulfato de Aluminio AL; 03 granulado 
totalmente isento de ferro, para 

tratamento de água (clarificação) para 
abastecimento público, embalagem 
com 40 kg. 

Especificações: 

Estado físico: sólido 

Homogeneidade: visualmente 
heterogêneo 
Teor de i.a declarado: AI; (S04); - 
57,56% e HzO - 42,44% 
Dose máxima de uso (DMU) : 180 mg/L 

Condições Gerais: 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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PORTARlA-SAAE-P|U- 05512016 

"DESIGNA PREGOEIRO E NOMEIA EQUlPE 
DE APOIO PARA ATUAREM NAS 
LICITAÇÕES, NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO E PREGÃO ELETRÔNICO NO 
REGISTRO DE PREÇOS, NO PERÍODO DE 

0UT_UBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 
E DA OUTRAS PROVIDENClAS." 

O Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 127/2016 de 
7107/2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, com o objetivo de implementar a 
modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRONICO E PREGÃO ELETRÔNICO 
NO REGISTRO DE PREÇOS, regulamentada pela Resolução n° 114/2011 e suas 
alterações (lnstitui o Pregão Eletrônico), Resolução 118/2013 (lnstitui o Sistema de 
Registro de Preços), em cumprimento a Lei Federal n° 10.520/2002 
subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

Resolve: 

Art. 1° - Designar, para exercer a atribuições legais de Pregoeira na 
realização de compras na modalidade de licitação tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PREGAO_ ELETRONICO NO REGISTRO DE PREÇOS, a servidora pública Maria 
das Graças Fe_rreira Barros Goulart servidora de carreira do SAAE de Piumhi-MG, 
por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e 
eficiente para o SAAE de Piumhi-MG. 

Art. 2° '-. Como equipe de apoio ficam nomeadas, as seguintes servidores: 

Titulares: ggNssae co w:- Ac M o o 
- AUTARFÊUÀIÂÍQUÍVADC? 

- Sônia Roseni Costa Pruíw., . ._ . . . . Prumm l- Me 
- Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo -Õíj QE 

- Maria Luciana Goulart de Castro *“---_...__l 
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Art. 3° - As servidoras acima designadas, quando convocadas deverão 
apresentar-se ao pregoeiro para atuarem nas sessões, dos pregões eletrônicos, no 
dia e hora marcados. 

Art. 4° - A pregoeira e sua equipe de apoio realizarão as seguintes atividades: 

I - a abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio 
eietrõnico; 
Ii - a adjudicação da proposta de menor preço; 
Ill - a eiaboração da ata; i 

IV - a condução dos trabaihos da equipe de apoio; 
V - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 
VI - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 
autoridade superior, visando à homologação e a contratação; 
VH - as demais atribuições previstas na Lei Federal n” 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

Art. 5° - O mandato das servidoras nomeadas terá vigência até 
31Idezembro/2016, possibilitada a recondução. 

Art. 6° - As servidores nomeadas desempenharão suas atribuições 
concomitantes com as de seus respectivos cargos ou funções. i 

Art.- 7° - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Piumhi-MG, 03 de outubro de 2016. 

r 1 

Eng. ODÉCIO DA SILVA MELO 
Diretor Exe utivo do SAAE 

E com o ORIG|NAL 
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RESOLUÇÃO N° 114, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

REGULAMENTA o § 1° no ART. 2° DA LEI N° 10.520, n¡ 17 
DE JULHO DE 2002, QUE TRATA DO PREGÃO POR MEIO DA 
UTILiZAÇÃO os necuasos n¡ TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ñ _ O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. no Uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela alinea "b". do inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 
Regimento interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o disposto no § 1° do art. 2°. da Lei 

Federal n° 10.520/02: 
CONSIDERANDO. mais, a necessidade de promover a 

transparência fiscal. o interesse público. a racionalização e a agilidade dos 
processos administrativos para a aquisição de bens e serviços comuns pelo Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG : 

CONSlDERANDO. ainda, a necessidade de proporcionar 
a facilitação do controle. a ampliação da disputa entre fornecedores. a redução 
de custos e a celeridade na tramitação burocrática e. ainda. implementar uma 

moderna administração: 
CONSIDERANDO, também. a necessidade de adotar 

medidas que venham desempenhar relevante função no processo de 
aperfeiçoamento na gestão dessa instituição. resguardados os requisitos de 

segurança e eficiência: 
CONSDERANDO. outrossim, a necessidade de adotar 

medidas que contribuam para a redução do déficit operacional:  ç CONSIDERANDO, finalmente. a ggttzpewdadecne Cunhataí-zum_ 
i de recursos de tecnologia da informação. AUTf§âU?§_°“'V^°° “ESTA 

PI HI - MG 
RESOLVE: PMMHL _A6_ 

. Ari. i° - Este Regulamento estabelec normas e 
procedimentos relativos à licitação. na modalidade pregão, por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação. denominada pregão eletrônico, 
destinado à aquisição de bens e serviços comuns do Serviço Autônomo de Agua e 

K Esgoto de Piumhi-MG, qualquer que seja o valor estimado. 
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Parágrafo Único - consideram-se bens e serviços comuns 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 
objetivamente definidos no objeto do edital, em perfeita conformidade com as 
especilicações usuais praticadas no mercado. Principalmente quando se tratar de 
obras e serviços de engenharia em que se averiguar que o objeto nõo necessito de 
aferiçõo técnica mais apurada: sendo considerado rotineiro e usual, apresentando 
identidade e caracteristica padronizada que se encontra dispbnivel. a qualquer 

tempo, num mercado próprio. 

An. 2° - o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG, a qualquer tempo, poderá proceder ao Pregão Eletrônico dos bens e 
serviços comuns. com vistas ao abastecimento do almoxarifado. assim como a 

manutençao dos serviços gerais. 

§ 1° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG realizará os pregões eletrônicos por intermédio de Bolsas de Mercadorias, nos 
termos dos §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei n° 10.520/02. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos as pessoas 
interessadas em contratar com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG deverõo estar devidamente credenciadas junto as corretoras de mercadorias 
associadas as Bolsas de Mercadorias constantes do edital. 

3° - O credenciamento junto o corretora de 
mercadorias devera ser realizado em prazos fixados no edital. 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões 
eletrônicos por intermédio de corretora de mercadorias com poderes para, em seu 
nome, oferecer propostas, formular lances. negociar, recorrer e praticar os demais 

atos inerentes ao certame. 
§ 5° - A corretora de mercadorias é responsavel por 

todos os atos praticados pelo credenciado. em seu nome, no sistema eletrônico do 

PTSQÕO- CONFERE com o on se ACHA ARQUIVADO  
§ 6° - O envio da proposta \Êrilciñâelââwg gr a todas 

as condições e obrigações inerentes ao certame. PIUMHI. _ 45 

§ 7° - O requerimento do interessado. diÉãi do Bolsa e 
Mercadorias, para cancelamento da senha do representante por ele indicado, nõo 
elide a sua responsabilidade pelos atos praticados pelo credenciado até o dia e 

hora do respectivo protocolo. 

   
Ari. 3°- Para os efeitos desta Resoluçao. considera-se: 

I - métodos de autenticação de acesso: recursos de 
tecnologia da informaçao que visam garantir o autenticidade do identrticaçao de 
quem esta acessando as informações do sistema e das informaçoes que estao 

sendo disponibilizadas: 

7 i l¡ 
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ll - recursos de criptografia: recursos que pennitem 
escrever informações e dados em cifra ou em código, mediante o uso de uma 
palavra chave secreta, de forma a permitir que apenas quem tem acesso a ela 

possa decifrar ou compreender esses dados e informações: 

ill - sistema eletrônico: coniunto de programas de 
computador utilizando recursos de tecnologia da informaçao para autorizar rotinas 

e processos; 
lv - provedor: uma organização ou companhia que 

provê serviços de armazenamento de dados, de desenvolvimento, de 
manutenção, de hospedagem. de acesso ao sistema eletrônico e ã Internet e a 
garantia de segurança e integridade de informações. dentre outros serviços: 

V - chave de identificação: coniunto de caracteres que 
identificam, individualmente, o usuãrio do sistema eletrônico: 

Vl - redenci : situação na quai os envolvidos 
com o sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de identificação e 

senha para acesso ao mesmo. caso necessario. 

Vll - região: entendese com sendo o espaço territorial 

que compreende um raio de 300 km da cidade de Piumhi-MG: 

Art 4° - Em conformidade com que estabelece a Lei 
Complementar Federal n° 123, de i4 de dezembro de 2006 - Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o presente artigo dispõe sobre 
normas acerca da concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas as 

aquisições de bens e serviços do SAAE. 
§S2ÉããEAã8“J.&Sã'Sé§?k 

§ 1° - Para os fins deste artigo, Pniêrãgriáiâgñgsñ ~ mpresas 
de pequeno porte são as delinidas nos ten-nos do ontusmagàg agir optar 
Federal n° 123. de i4 de dezembro de 2006. _r_r_ç¡g_iy__._¡ã¡¡¡     

2° - O enquadramento como mi roempresa ou 
empresa de pequeno porte dar-se-ó nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 
123. de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°. estando as 
mesmas aptas a usufruir ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

daquela Lei Complementar. 
l - A identificação das microempresas ou empresas de 

pequeno porte na sessão pública do pregão eletrônico só deve ocorrer após o 
encerramento dos lances, de modo a dificultar a possibilidade de conluio ou fraude 

no procedimento. 
3° - Para ampliar a participação das pequenas 

empresas do municipio de Piumhi-MG e da região nas licitações. o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG devera, sempre que possível: 

3 
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l - Realizar aquisições de bens e serviços comuns 
destinadas exclusivamente a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações quando o valor não ultrapassar R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais): - 

ll - Na definição do obieto da contratação. não utilizar 
especiñcações que restrinjam. injustiñcadamente. a participação das 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 4° - Por ocasião do_ credenciamento a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos beneficios estabelecidos 

na Lei Complementar Federai n° 123/06. devera apresentar: 

l - Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sitio 

da Secretaria da Receita Federal: 
§ 5° - Exigir-se-a da microempresa e da empresa de 

pequeno porte. para tins de habilitação. apenas o seguinte: 

l- Quanto à habilitação juridica: 

a) Ato constitutivo e alterações subseqüentes da 

empresa, devidamente registrado no órgão competente: 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 

empresa' CONFERE com o ORIGINAL 
_ se ACHA ARQUIVADO NESTA 

ll- Quanto ã regularidade fiscal: AUTARQUIA. PIUMHI - MG 

 a) Certidão Conjunta de Quitaçãopàe n 

fornecidos pela: i 

a.i) Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional: 
b) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado da sede do licitante; 
c) Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal 

ou pela Prefeitura Municipal da sede do licitante: 
d) Prova de situação regular perante o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, FGTS (Lei 8.036 de 11.05.90), através da 

apresentação do CRF - Certificada de Regularidade do FGTS: 

e] Prova de situação regular perante o instituto Nacional 
de Seguridade Social - INSS. através da apresentação da CND - Certidão Negativa 

de Débito. 
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6° - Nas licitações em que participarem. as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 7° - Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual periodo, a critério do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito. e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 
§ 8° - A declaração do vencedor de que trata o § 7° 

acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de habilitação, confome 
estabelece o art. 4°, inciso XV, da Lei n° 10.520, de i7 de julho de 2002. aguardando- 
se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

° - A prorrogação do prazo previsto no § 7° deverá 
sempre ser concedida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto quando requerida 
pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação. devidamente 

justificado. 
§ 10 - Eventual interposição de recurso contra a decisão 

que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo estabelecido no § 7° 

deste artigo. 
§ ii - A não-regularização da documentação. no prazo 

previsto no § 7°, implicará decadência do direito ã contratação, sem prejuizo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nf 8.666. de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classiñcação, para a assinatura do contrato ou da 

ata de registro de preços, ou revogar a licitação. 

§ i2 - A regularidade liscal é condição indispensável 

para a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços. 

i3 - Nas licitações do tipo menor preço, será 

assegurada. como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte do municipio ou da regiao. 

I - Entende-se por empate aquelas situações em que as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores aquelas apresentadas pelas demais 

empresas. 
ll - O disposto noparagrafo acima somente se aplicará 

quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou 
_ CONFER 

empresa de pequeno porte SE ACHAEAÊQM o OmGINAL 
AUTARQUIAPLHVADO NÊSTA 

PIUMHL PE 'UÊÉHÍ [05  
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lll › A preferência de que trata este parágrafo será 

concedida da seguinte forma: 
a) Ocorrendo o empate. a microempresa ou empresa de 

pequeno porte do municipio ou da região melhor classiñcada sera convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances. sob pena de preclusão: 

b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte do municipio ou da região, com base na alínea "a", 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação 
de empate, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito. 

Art. 5°- O Pregão Eletrônico sera realizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela 

internet. § l° - A utilização dos recursos de tecnologia da 
informação contemplará o uso de recursos de criptografia e de 
autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em 
todas as etapas da compra através do Pregão Eletrônico. 

§ 2° - O pregão eletrônico sera conduzido pelo órgão 
promotor da licitação, por meio de utilização de recursos de tecnologia da 
informação próprios ou por acordos de cooperação técnica junto a terceiros. 

3° - Todos quantos participem de licitação na 
modalidade Pregão têm direito público subjetivo a ñel observância do 
procedimento estabelecido nesta Resolução. podendo qualquer interessado 
acompanhar o seu desenvolvimento. desde que não intertira de modo a perturbar 

ou impedir a realização dos trabalhos. 
e \\ 

gy# - Serão previamente credenciados perante o 
tr rco a provedor do sistema ele autoridade competente ao õrgão promotor da 

licitação, o pregoeiro, as membros da equipe de apoio. os operadores da sistema e 

os rcitantes ue artici am do re ão eletrônico. ' q p p p g CONFERE com o ORIGlNAL 
se ACHA ARQUIVADO_ NESTA 

§ 1° - o daràsemyeia atribuição de chave de identificação e de senha. pessoal e inkçmgteri r' c ;ag 
ao sistema eletrônico. i 

. § 2° - A chave de identificação e a sen% poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 

cadastro de fornecedores. 
§ 3° - A perda da senha ou a quebra de sigilo 

deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema. para 

imediato bloqueio de acesso. _ 

i _ e 

f 
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§ 4° - O uso da senha de acesso pelo licitante é de 
sua responsabilidade exclusiva. incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais donos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

§ 5° - O cr junto ao provedor da 
sistema implica o responsabilidade legal do licitante ou seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

Art. 7° - Caberá ã autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônica. providenciar o  do 
pregoeiro e da respectivo equipe de apoio designados para a condução do 

pregão. 
Parágrafo Único - À autoridade competente. 

designada de acordo com as atribuições previstas em lei. cabe: 

l - determinar a abertura da licitação: 

ll - designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio: 
lll - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

equipe de apoio: 
1V - homologar o resultado da licitação e promover 

a celebração do contrato. CONFERE com o ORIGINAL 
_ SE ÂCHA ARQUI Art. 8° - Caberá ao pregoeiro: Aumnaum. V^°° NESTA 

 l - a abertura e exame das proa 'o' A 

preços apresentadas por meio eletrônico: 

il- a adjudicação da proposta de menor preço: 

lll - a elaboração da ata: 

lV - a condução dos trabalhos da equipe de apoio: 

V - o recebimento. o exame e a decisão sobre 

Á 7 

TGCUFSOSI 



Ç. 

   Engate 
..uu _:s - a.; ...a u. -- -  -_›_ _- wwwmuplunahimnbr CNPJ: 217823161110110 

Autarquia Munic¡ (Lei 1935190) Praça Zen-a Some; 211 - Canin- 37925-000 PIUMEIIMG -Telefu 37-3371-1332 

Vl - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído, após a adjudicação. ã autoridade superior, visando a 

homologação e a contratação: 

Vll - as demais atribuições previstas na. Lei Federal n° 

10.520, de i7 de julho de 2002. 

Art. 9° - Caberá ao pregoeiro a abertura e exame 
das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico e as 
demais atribuições previstas nos incisos abaixo. 

\Ú| s: 
Il - O recebimento das propostas de preços e da 

documentação de habilitação: " e 

llI - A analise das propostas de preços. o seu exame e a 

classificação das propostas: 
IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances 

e a escolha da proposta ou lance de menor preço: 
V - A abertura dos envelopes de documentação de 

   

habilitação: 
Vl- A adjudicação da proposto de menor preço; 

CONFERE com o ora¡ 
VII - A elaboração da ata: se ACHA ARQUIVADO 'EÉÍÉÃÃ 

AUTARQLÉIA. _ ,|. H - 
Vlli - A condução dos trabalhos domain_ 5-. po 
IX - O recebimento, o exame e o pare sr o ' ' 

recursos: 7 

X - O encaminhamento do processo devidamente 
instruído. após a adjudicação. ã autoridade competente para fins de 

homologação. 
Art. i0 - O licitante sera responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Parágrafo único - lncumbiró ainda ao licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessao pública 
do pregão, ficando responsavel pelo ônus decorrente da perda de_ negocios 
diante do inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

Ã s 
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Art. li - A detinição do objeto deve ser realizada de 

forma precisa, suficiente e clara, vedadas especiñcações que. por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitern ou frustrem a competição ou a realização do 
fornecimento. devendo estar refletida no termo de referência. 

Art. i2 - A sessão pública do pregão eletrônico será 
regida pelas regras especificadas no art. 4° da Lei Federal n° 10.520. de i7 de julho 

de 2002, e pelo seguinte: 
i - a convocação dos interessados sera efetuada por 

meio de publicação de aviso no Diario _Oficial . facultativamente. Por meios 

eletrônicos: 
ll - do aviso do Edital deverão constar o endereço 

eletrônico onde ocorrerá a sessão pública. a data e hora de sua realização e a 
indicação de que o preão sera realizado por meio de sistema eletrônico: 

lll - todas as referências de tempo no Edital. no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF - e. 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e no documentação relativa 

ao certame: 
IV - os licitantes ou seus representantes legais deverão 

estar previamente credenciados junto ao órgão provedor: 

V - a participação no pregão dar-se-ó por meio da 
digitação da senha privativa do representante do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço em data e horario previsto no Edital, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 
Vl - o encaminhamento de proposta para o sistema 

eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de 

habilitação previstas no Edital; 
Vll - a partir do horário previsto no Edital. tera inicio a 

'sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de 

fornecimento detalhadas pelo Edital: 
Vlll - aberta a etapa competitiva. serã considerado 

como primeiro lance a proposta inicial de menor valor apresentada. sendo que, em 
seguido, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento 

- ' - - - CONFERE com o ORIG|NAL 
e respectivo horario de registro e valor, SE ACHA ARQUNÀDO NESTA 

AUTARQUIA. _ 

lX - os licitantes poderão oferece *e  -- J CBSSIIÊS. 
observado o horário lixado e as regras de aceitação: PMMHL 

   
X - só serão aceitos lances cujos valores 

ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema: Â 9 
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XI - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar: 

Xll - durante o transcurso da sessão pública. os licitantes 
serão informados, em tempo real. do valor do menor lance registrado que tenha 
sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 

lance; 
Xlll - a etapa de lances da sessão pública, prevista em 

Edital, sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorreró periodo de tempo de 
até trinta minutos. aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, 
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepção de lances: 

XlV - o pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessao pública ou. 
quando for o caso. após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor: ' 

XV - aitemativamente ao disposto no inciso anterior, 
podera ser previsto em Edital o encerramento da sessão pública por decisao do 
pregoeiro, mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 

lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta TSÍCÇHLOESÉMOOQBQLêÉÉL encerrada a recepção de lances: SE ACHA ARQLHVADO NESTA 
AUTARQUlA.     vencedor devera apresentar o documento original ou c 

XVII - o interesse do licitante em interpor re rso devera 
ser manifestado, através do sistema eletrônico, imediatamente após o 
encerramento do fase competitiva do pregão, sendo que, para o 
encaminhamento de memorial e contra-razoes sera facultada a utilização de 
endereço eletrônico na internet ou tax previamente divulgados em Edital, com 
posterior encaminhamento do original. observado o prazo de três dias: 

XVlll - encerrada a etapa de lances da sessao pública, o 
licitante detentor da melhor oferta devera comprovar, no prazo e endereço 
estabelecidos no Edital, a situação de regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. podendo esta comprovação dar-se 
mediante encaminhamento da documentação via fax. corn posterior 
encaminhamento do original ou cópia autenticada, observados os prazos legais 

pertinentes: 
XIX - nas situações em que o Edital tenha previsto 

requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o Cadastro 
de Fornecedores, o licitante devera apresentar. imediatamente, cópia da 
documentação necessaria. por meio de fax, com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada. observados os prazos legais pertinentes: 

í 1° 
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XX - a indicação do lance vencedor. a classificação dos 
lances apresentados e demais informações relativas ã sessão pública do pregão 
constarão de ato divulgado no sistema eletrônico. 

Art. i3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável. ou se o licitante desotender ãs exigências habilitatórios, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo ã sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente. 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

Parágrafo único - Na situação a que se refere acima. o 
pregoeiro podera negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

_ Ari. ..i4 - Constatado o atendimento das exigências 
ñxadas no edital, o licitante será declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o 

objeto do certame. 
Art. i5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação. referida no inciso I. do art. i2 do Decreto n° 4.336/06. 
sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal n° 10.520, de i7 de julho de 
2002. 

Art. i6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no 
decorrer do etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. retomando o 
pregoeiro, quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuizo dos atos 

realizados. 

Parágrafo único - Quando a desconexão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão sera suspensa e tera reinicio 
somente após comunicação expressa aos participantes. 

Art. i7 - Apiicam-se. no que couber, as disposições da 
Leis n° 8.666. de 2i de junho de 1993 e 10.520. de i7 de julho de 2002. 

Art. i8. Esta Resolução entra em vigor no data de sua 

publicação. 
CONFERE com o Omãlfgçk . . E ACHA ARQUIVADO E 

Piumhi-MG. 03 de Outubro de zoñgTARQLuA. PIUMHI - me 
P|UMH|, 

     Arlindo B osa Neto 
' ente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 

  
Pre 



RESOLUÇÃO N° 116. DE 02 DE MAIO DE 2012. 

ALTERA nlsrosmvos DA RESOLUÇÃO N' 114. DE os o¡ 
ourusno DE 2011, eu¡ nEauLAMEmA o 5 1° oo ART. 2° 
oA LEI N' 10.520. o¡ 17 o¡ .rumo ore 2002 a DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

' O Presidente do Comité Técnlco e Administrativo do 
_Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 
legais. que lhe são conferidas pela alínea "b". do Inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 
Regimento Interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o princípio da economlcidade impõe a 
'adoção da solução mais conveniente e eficiente sobre o ponto de vista da gestão 
dos recursos públicos. porquanto toda atividade administrativa envolve uma 

relação sujeitóvel a enfoque de custo-beneficio: 

_ CONSIDERANDO. linalmente, a necessidade da 
promoção do desenvolvimento econômico e social. CQNFERE com o ORIG'NAL se AcHA ARQUIVADO NESTA 

. AUTARQUIA. 
Ranma' PIUMHI - M 

PIuMHl,_g_>_5_¡  o_    - M. 1° - Os parágrafos 1° ao 7° ' . 

l 14, de 03 de outubro de 201 l. passam a vigorar com a seguinte 

"Art 2° *- I O I I I Í O I I C I I O Í I I I U I U I I I I U I Í I I Í I I I I I I U U G I O I I U I l I I I O I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I O U I I I I I I O I I I I Í O U I I I I O I I I C I U I OC 

"§ l° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
podera utilizar sistema de pregão eletrônico próprio ou de 

terceiros. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos os licitantes 
interesadas em contratar com o serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi-MG deverão estar devidamente cadastrados 
junto ao sistema de pregão eletrônico próprio do SAAE-PlUMHl ou 
de terceiros constantes do edital. 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eletrônica 
próprio do SAAE-PIUMHI ou de terceiros devera ser realizado em 

prazos fixados no edital. 

§ 4° - Os interessados participarão das pregões eletrônicos via 
home broker. podendo ofertar propostas. formular lances. 

% 1 



negociar. recorrer e praticar os demais atos inerentes ao 
certame. 

§ 5° - O licitante é responsável por todos os atos praticados no 
sistema eletrônico do pregão. 

§ 6° - O envio da proposta vincularó o licitante a todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame. 

§ 7° - A utilização por parte do SAAE Piumhi-MG de sistema de 
pregão eletrônico de terceiros habilita o provedor do sistema a 
ajustar com o licitante os serviços pela utilização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termos do inciso ill do art. 5° da Lei 
n° 10.520/02." 

Art. 2° - O inciso Vl do art. 3° da Resolução n° 114, de 03 

de outubro de 2011. passa a vigorar com o seguinte redação: 

“Vl - cadastramento: situação na qual os envolvidos com o 
sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de 
identificação e senha para acesso ao mesmo. caso necessário." 

Art. 3° - O parágrafo 4° do art. 4° da Resolução n° l i4, de 
'03 de outubro de 201 i, passa a vigorar com a seguinte redação: 

H o Í' M: 4 " nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn suo-n 

“§ 4° «- Por ocasião do cadastramento, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
beneficios estabelecidos na Lei Complementar Federal n° 123/06, 

devera' apresentam" 

Art. 4° - Os parágrafos 1°. 2°. 5° e caput do art. 6° da 
Resolução n° H4, de 03 de outubro de 20H, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 6° ê Serão previamente cadastrados perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor 
da licitação, o pregoeiro, os membros. da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e os licitantes que participam do pregão 
eletrônico." 

"§ i° - O cadastramento dar-se-á pela atribuição de .chave 
de identificação e de senha, pessoal e intransferfvel, para 
acesso ao sistema eletrônico. CONFERE COM o ORFGHML 

      alííãüããñm v_ 

se AcHA ARQUIVADO 
AUTARQLHG_ NESTA 

PI MHl-MG 
PIUMHI, @Q ¡ ..c _ . 2 

J' 
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§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônica, salvo quando 
canceladas por solicitação do cadastrado. 

§ 5° - O cadastramento junto ao provedor do sistema 
implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico." 

Art. 5° - O caput do art. 7° da Resolução n° 114, de 03 de 
outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7° - Caberá ã autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico, providenciar o 
cadastramento do pregoeiro e da respectiva equipe de 
apoio designados para o condução do pregão." 

Art. 6° - O inciso V do art. 8° da Resolução n° 114, de 03 
.de outubro de 2011. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 8° " I _ I I O I I O I I I I I I I l I I C U U I - l - I n l O - D J - I - ¡ - n - n n - I I I U O n - n J U U A n I O I O U C C C O U C U C I l C D I O C C O 0 C ¡ D O ¡ - I - I r I U I I U I U A U CI 

"V - o juizo de admissibilidade e o recebimento de 
recursos" 

' Art. 7° - Os incisos l e 1X do art. 9° da Resolução n° 114. de 
03 de outubro de 201 1. passam a vigorar com a seguinte redação: 

    
. E com o oRlGlNAL 

«An 9o _ ÊÊÍÀÊãÃ ARQUIVAQP NESTA 
AUTARUÉSMHI _M r 

"l - O cadastramento dos interessados: - UMHI. :--'-' ' 

u P'    ...I ' n  'Sííêêêfáíãâããio de re 
Art. 8° - Os incisos i, X, Xl. XIV e XVI do art. 12 da 

Resolução n° 114, de 03 de outubro de 2011, passam a vigorarcom a seguinte 
redação: 

“Art i2 - ................................................................................................ .." 

"l - a convocação dos interessados será efetuada por meio-de 
publicação de aviso na imprensa Oticial. tacultativamente, por 
meios eletrônicos: 

Il 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n-con 

lv - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema: 

no¡ nnnnnnnnnnnnnn an¡ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn na 

j  3 

II f 
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Serviço mnñnomc do !um o Esgoto 

$4.43: .u .'.7É!›.-§;.;._a›)l' .uu 1X:: ,u,__- l' wwwauepinmlúmmbr CNPJ:  
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X - o sistema apenas aceita lances cujos valores forem inferiores 
ao último que tenha sido anteriormente registrado: 

Xl - o sistema não aceita dois ou mais lances de mesmo valor. 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar: 
t¡ 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nconuuunnounonnnoaonooa 00d¡tolno¡lt!lOIOIII!!IOCOOUOIII¡OàtilllIIOIDCOOIOIOIOOICDIIInQQI 
Il 

xrv - o sistema anunciará automaticamente o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando tor o caso. após negociação e- 
declsão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 
valor: 

XVI - como requisito para a celebração do contrato ou ata de 
registro de preços. o vencedor do certame deverá apresentar o 
documento original ou cópia autenticado.” 

Art. 9° - Bta Resolução entra em vior na data de sua 
publicação. 

Piumhi-MG. 02 de maio de 2012. 

À Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 

CONFERE COM O ORlGlNAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMHI - MG 
PIUMHI, p     _l  t1 .l. Í 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei n! 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, no uso de suas atribuições legais, que Ihe são conferidas 
pela alinea "b", do inciso VI do ari. 1° e do ari. 36, do Regimento Interno do Comitê 
Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o disposto no art. i5, da Lei Federal n° 8.666/93. atualizada f* pela Lei n° 8.883/94: 

CONSIDERANDO. mais, a necessidade de promover a transparência fiscal, o 
interesse público, a racionalização e a agilidade dos processos administrativos para a 
aquisição de bens e serviços comuns pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

PIUHMl-MG: 

CONSiDERANDO, outrossim, a necessidade de adotar medidos que 
contribuam para a redução do déficit público: 

CONSIDERANDO. finalmente. a necessidade de uniformização normativa. 
tendo em vista, o advento do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que da 
nova regulamentação ao art. i5 da Lei 8.666/93, 

e CONFERE com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

 
RESOLVE: P|UMHI~M  _:_. 7 1' 4  

. í CAPÍTULO! V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP. obedecerão ao disposto nesta 
Resolução. 

Art. 2! Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes a 
definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos a prestação de serviços e aquisição de bens. para contratações 
futuras:  ll - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com 

,›~- c racteristica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços. 
__.»-" A Ânecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

' _ =" /ff disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas:  _ç -' /rie Ill - órgão gerenciador- Diretoria Executiva, responsável pela condução do 
l  íunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 

i 1 J' 
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de preços dele decorrente: 
IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Piumhi-MG: e 
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública 

que. não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão a ata de registro de preços. 

VI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PlUMHI-MG. 

Art. 3°- O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações freqüentes: 

Il - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa: 

ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um setor ou departamento: ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pelo SAAE PtUMHI-MG. CONFERE COM o ORIGlNAL se ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIA. 
PIUMHI - MG 

CAPÍTULO n PwMHI, 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Art. 49 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle 
e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I - consolidar informações relativas a estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

Ii - promover atos necessarios a instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório: 

Ill - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 
licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 
entidades participantes; 

IV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o 
objeto a ser licitado. inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
basico: 

V - realizar o procedimento licitatório: 
VI - gerenciar a ata de registro de preços: 
VII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
VIII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório: e 
IX - aplicar. garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorr es do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do d ento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações. 
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CAPÍTULO n¡ 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Art. 5! O órgão participante sera responsável pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto básico, nos termos da Lei n! 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n9 10.520, de i7 
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo 
ainda: . 

t - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente: 

ll - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 
a ser Iicitado, antes da realização do procedimento licitatório: e 

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em 
relação as suas próprias contratações. informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

FERE com o ORIGINAL 
ÊÊÉCHA ARQUIVADO NESTA 

CAPÍTULO IV naum. Aun PIUMHI - me 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO IféWE&esa-@§ Art. 69 A licitação para registro de preços sera realizada a modalidade de 
pregão, nos termos da Lei n° i0.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de 
mercado. . 

§ 19 O julgamento por técnica e preço podera ser excepcionalmente 
adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade máxima do órgão ou entidade. 

§22 Na licitação para registro de preços não é necessario indicar a dotação 
orçamentária, que somente sera exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 

A11. 7! O órgão gerenciador podera dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade. 
observada a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 
serviços. 

§ 19 No caso de serviços, a divisão se dara em função da unidade de 
medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda 

ecifica de cada órgão ou entidade participante do certame. 
§ 2! Na situação prevista no § i9, devera ser evitada a contratação, em um 

esmo órgão ou entidade. de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 
serviço, em umermesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o 
princípio padronização. 
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Art. 89 O edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas Leis n° 8.666. de 1993, e n° 10.520, de 2002, e contemplará, no minimo: 

l - a especificação ou descrição do obieto, que explicitarã o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nivel de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas: 

ll - estimativa de quantidades a serem adquiridas peio órgão gerenciador e 
órgãos participantes: 

Ill - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § 42do art. 21, no caso de o órgão gerenciador 
admitir adesões: ' 

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens 

.KW V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e 
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, caracteristicas do 
pessoal. materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres. 
disciplina e controles a serem adotados: 

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto 
no caput do art. ll: 

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço: 
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos. quando cabível: 
IX - penalidades por descumprimento das condições: 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e 
Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade. 

§ 19 O edital podera admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 
que tecnicamente justificado. 

§ 29 Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 
diferenciada por região, de modo que aos preços seiam acrescidos custos variaveis por 
regiao. 

§ 39 A estimativa a que se refere o inciso lII do caput não sera considerada 
para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do 
licitante. 

Art. 9! Após o encerramento da etapa competitiva. os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 

do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao IicitanteGmBaELbem ssificodo. COM o OR' 
coNFERE no NESTA 

/f-Clq 55 ACHA ARQUIVA 
AurARülàllf-JMH¡ _ MG 

CAPÍTULOV r 44!- - 

“' no REGISTRO DE PREÇOS E DA VALI a - TA f' 
Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará. 

entre outras, as seguintes condições: 

          B¡ 
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I - será incluido, na respectivo ata, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classiticação do certame: 

Il - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
quadro de avisos do Município de Piumhi-MG, nos termos do Decreto Municipal n° 
2.887/2010, e, tacultativamente, disponibilizado em meio eletrônico para orientação do 
SAAE PIUMHl-MG e ficara disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 
e 

lII - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada nas contratações. 

§ 190 registro a que se refere ocaput tem por objetivo a formação de 
,W cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses 

L previstas nos arts. i9 e 20. 
§ 29 Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

l - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
etapa competitiva: e 

ll - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens 
ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 39 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso ll do § 
29. serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 

Art. 11. O prazo de validade da ata de registro de preços não serã superior a 
i2 (doze) meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso Ill do § 39do art. i5 
da Lei n! 8.666, de 1993. 

§ 19 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
x¡ registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o§ i9 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 
* ' 1993. 

§ 29 A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços serã definida nos instrumentos Convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei 
n? 8.666, de 1993. l 

§ 3! As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei nã 8.666, de 1993. 

§ 4! O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços devera ser 
' z de validade da ata de re istro de re os. - 

assinado no pra o 9 P Ç ggâããíããgndnggglgégçk 
AUTARQUIA- / CAPÍTULO v¡ PIUMH¡ - M 
PIUMHI. ~- 

  
o rvado o disposto no art. i0. serão convocados para assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PIUMHI-MG. quando o convocado 
não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos. convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 13. mA ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas. após cumpridos os requisitos de publicidade. 

Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar 
a ata. dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas. 

Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PlUMHl-MG por intermédio de carta-contrato. emissão de nota de empenho de 

ñ despesa ou autorização de compra, conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 
nã 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A Carta-Contrato observará no que couber, o disposto no 
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 1993. 

Art. 15. A existência de preços registrados não obriga o SAAE PlUMHl-MG a 
contratar. facuItando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida. 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. RIGINAL CONFERE com O 0 TA se ACHA ARQUIVADO NES 

CAPÍTULO vn AUTARQLglüMH¡ . MG I 
- N PÍUMH"  .- Lp..- 

DA REVISÃO E no CANCELAMENTO nos ?maços REGISTRADO  _ 

      
     

Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em ecorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos ñ serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso Il 

do caput do art. 65 da Lei nã 8.666, de 1993. 

Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1! Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

§ 2! A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

fstrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador / p derá: 
.r 

   
- liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 
eracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e 
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Il - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador 
devera proceder a revogação da ata de registro de preços. adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. 19. .O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços: 
ll - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo SAAE PIUMHI-MG, sem justificativa aceitável: 
Ill - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado: ou 
"É IV - sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou !V do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666, de 1993, ou no art. 72 da Lei m9 10.520, de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos l, tl e IV do caput sera formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 2D. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados e justificados: 

QM o ORIGINAL 
_ , . ERE C 

l - por razão de interesse publico: ou ÊÊÉÉHA ARQUIVADO NESTA 
II - a pedido do fornecedor. AUTARQLSIGMH¡ _ 6 

CAPÍTULO vu¡ r 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO 
PARTICIPANTES 

Art. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem, o ata de registro 
de preços, durante sua vigência, podera ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame licitatório. mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 1! Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços. 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

§ 29 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão. desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata. assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 32 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
derão exceder. por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
trumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

erenciador e órgãos participantes. 
,§' '49 O instrumento convocatório devera prever que o quantitativo 
das adesões ã ata de registro de preços não poderã exceder, na totalidade. 

intuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 520 órgão gerenciador somente podera autorizar adesão ã ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando. 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. 

§ 6! Após a autorização do órgão gerenciador. o órgão não participante 
devera efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata. 

§ 7! Compete ao órgão não participante os atos relativos ã cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação. 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação ãs suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 89 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PlUMl-Il-MG. 

CAPÍTULO Ix 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 22.- O SAAE PIUMHI-MG podera utilizar recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização do disposto nesta Resolução e automatizar 
procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. 

Ari. 23. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames 
realizados sob a vigência da Resolução n° 115/2011, poderão ser utilizadas pelos órgãos 
gerenciadores e participantes. até o término de sua vigência. 

Art. 24. O SAAE PIUMHI-MG podera editar normas complementares a esta 
Resolução. - 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26. Fica revogada a Resolução n° 115/2011. 
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LEI COMPLEMENTAR N” 25/2010 

Institui o Estatuto Municipal da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno 
Porte e do Micro Empreendedor Individual 
e dá outras providências 

A Câmara Municipal de Piumhi aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA IVIICROEMPRESA, DA 

EMPRESA m: PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

Art. P. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de 

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âtnbiio do Município de Piumhi- 

Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento le de caráter diferenciado e 

favorecido, como um dos instrumentos propulsores do des nvolvirnento econômico e 

social deste município nos termos da Lei Complementar n° 23, de 14 de dezembro de 

2006 e da Lei Complementar n° 128, de i9 de dezembro de 20 8. 

§ 1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 

Porte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. 

§ 2°. 0 tratamento específico ao Micro Empreendedor Individual, encontra-se 

fundado na Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008. 

Art. 2°. Beneficiam-se desta lei as Pessoas Jurídicas classificadas como 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de acordo 

com os parântetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estadual, 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

/ 

 Tel.: (37) 3371 "e . 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 ~ 

C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi 
Tel.: (37) 3371-9 

Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda., Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 3°. As disposições estabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 

legislações e regulamentos vigentes no Município, para fins de aplicação exclusivamente à 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual. 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à Administração Pública Municipal, incluindo 

as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e afins, enfim, no que couber, o 

tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

Micro Empreendedor individual. 

CAPÍTULO 11 

DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Art. 5°. É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal n° 

10.406 de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Jurídica, conforme o caso, e que se enquadrem 

nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

n° 123/2006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 

2° da Lei Complementar 11° 123/2006. 

Art. 6°. É considerado Micro Empreendedor Individual o empresário a que se 

refere o art. 966, da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, do Código Civil, e ao 

estabelecido pela Lei Complementar n° 128 , de 19 de dezembro de 2008. 

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

os empreendedores, visando o registro de empresas no município, deverá ser criada a 

“Casa do Empreendedor", ern parceria com as entidades civis de apoio ao Comércio, 

Indústria, Agronegócios e Serviços, mediante convênio, devidamente aparelhada com 

equipamentos interligados ao sistema de informática da Prefeitura Municipal de Piumhi as 

seguintes finalidades: 
i - concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

necessárias à abertura, regularização fiscal e tributária e baixa de empresas no município, 

inclusive aquelas que envolvam órgãos de outras esferas públicas, de modo a evitar a 

duplicidade de exigências e garantir a linearidade e agilidade do processo, da perspectiva 

do usuário; 
Ii - informar ao empresário todas as exigências legais a serem cumpridas nas 

esferas municipal, estadual e federal, para abertura, funcionamento e baixa de empresa; 

III - disponibilizar ao empresário todas as informações para que o mesmo se 

certifique, antes de iniciar o processo de abertura da empresa., de que não terá restrições 

relativas às suas escolhas quanto ao tipo de negócio, zoneamento e razão social no que diz 

respeito a homonímia; 
IV - disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações 

necessárias à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de 

funcionamento, mantendo-as atualizadas; 

V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

demais interessados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; 

VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no município; 

VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito pela_ 

Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual' 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar o ace d sso a 

Micmempresa' EmPresa de Pülücno Porte e do Micro Empreendedor Ind' 'dual d tvi o 
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município aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; 
IX - oferecer infra-estrutura adequada para todas as atividades descritas neste 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19* Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será infcnnado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

regularização de sua situação, de acordo com as exigências legais. 

§ 2* Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá firmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

. orientação sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológica, capacitação do 

empreendedor, abertura, funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 

de negócios, linhas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

incentivos oferecidos no Município. 

X - Os requisitos de segurança sanitária, metrológica, controle ambiental e 

prevenção contra incêndios, de alçada do municipio. para os ñns de registro e legalização 

da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, 

quando couber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos 

envolvidos na abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

CAPÍTULO 111 

DO CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

Art. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 

de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visando 

aderir efetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objetivo 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de 

empresas. 

Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e 

baixa de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização para 

tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de out¡- as 
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esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a 

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 10. A Administração Pública Municipal criará um banco de dados com 

informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de forma presencial e 

pela rede mundial de computadores, de forma integrada e consolidada que permitam 

pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresas, de 

modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade 

do registro ou inscrição. 

Art. 11. A Administração Municipal adotará documento tíníco de arrecadação que 

irá abranger todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

Art. 12. A Administração Municipal permitirá o funcionamento residencial de 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes. 

Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de 

recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

de pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente 

responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os 

administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em períodos 

posteriores. 

Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa 

de mora ou de ofícios, confonne o caso, e juros de mora. 

Art. 14. Estão excluídas dos incentivos fiscais previstos nesta lei as empresas que 

possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

í 
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CAPÍTULO IV 
DO REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. O exercício de atividade não residencial dependerá de prévio 

licenciamento. 
Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 

com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art. 16. O licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

Art. 17. 0 requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

Fazenda e demais secretarias quando necessário. 

Art. 18. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

da data de apresentação da documentação exigida, será de 10 (dez) dias. 

Art. 19. 0 documento de licenciamento terá validade de 1 (um) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual periodo, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

II - as normas da legislação especifica não tenham sido alteradas; 

III - não contraria interesse público; 

IV - seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes_ 

Art. 20. A atividade a ser desenvolvida na propriedade pública ou privada deverá 

estar em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Municipi o e 

dernais legislações vigentes. 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Município. 

Art. 21. Poderá ser concedido Alvará de localização e funcionamento para os 

empreendimentos em domicilio residencial, desde que as atividades estejam de acordo com 

a le gislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. 

Empreendedor Individual 

não poderá impedir 

0 titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

que optar pelo funcionamento de sua empresa em sua residência 

a ação fiscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos 

termos da legislação pertinente. 

Art. 22. A Administração Pública Municipal procederá às vistorias que entender 

necessária, sendo obrigatórias as consideradas de alto risco, dentro das atribuições do 

municipio. 
§ 1°. Consideram-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco para o meio 

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 

III - substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato com água; 

IV - líquidos altamente inflamáveis; 

V - substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas elou infectantes; 

VI - materiais radioativos. 

§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações que possam 

causar perigo à saúde, ao bem estar, à segurança das pessoas e impactar no trânsito 

Art. 23. Deverão ser afixados no estabelecimento onde se exerce a atividade em 

i' local e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 
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II - cartaz corn o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da 

Ordem Econômica; 
III - cartaz com o número do telefone do órgão de defesa da saúde pública, 

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

Art. 24. Deverá ser criado o Alvará Digital, caracterizado pela expedição de alvará 

de funcionamento, por meio digital, para atividades econômicas no território do Munícipio 

de Piumhi. 
Parágrafo único. Para as atividades em inicio de funcionamento, o pedido do 

Alvará Digital deverá ser precedido pela expedição do formulário de consulta prévia para 

ñns de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

Art. 25. A atividade poderá ser licenciada através dos seguintes tipos de alvarás: 

I - Alvará Provisório 

II - Alvará Definitivo 

III - Alvará Especial 

§ 1° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que 

regularizem a documentação definitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

competente, com o prazo de vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual 

periodo, uma única vez, mediante pedido fundamentado e aprovado pela autoridade 

competente. 

§ 2° Entende-se por Alvará Definitivo aquele alcançado pelas empresas que 

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade definido nesta lei 

§ ao Entende-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas definições 

anteriores, visando licenciar atividades ati ' ' ' PICES, Seja por motivos de tempo de dor " ação, 

/ 

localização ou atividade. 
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I - o Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 

estabelecimentos corn Alvará Provisório, no resguardo do interesse público, mediante 

fundamentação normativa e vistoria; 

Ii - o Empresário que preferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

s esferas públicas poderá faze-lo e retornar à C 

Inscrição Municipal e autorização para emissão 

asa do Empreendedor 
empresa nas demai 

apenas para solicitar a obtenção do Alvará, 

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e Cassaçâo do Alvará 

Art. 26. O Alvará de Localização e Funcionamento será declarado nulo quando: 

dido com inobservância de preceitos legais e regulamentares; 

a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 
I - for expe 

II ~ ficar comprovada 

documento. 
Art. 27. O Alvará de localização e Funcionamento será cassado quando: 

I - for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

gidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou II-forern infrin 
se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuizos, íncômodos ou puser em 

risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, a integridade fisica da 

vizinhança ou da coletividade; 

III - ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização_ 

V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

funcionamento. A 

VI - a atividade não estiver em conformidade com os termos do documento de 

licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, à área ocupada e às restrições 

específicas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. O processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especiai, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê 

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n” 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido 
na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). ' i 

§ 1°. O Órgão mmiicipai que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

Individual deverá utilizar formulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os 

requerimentos originais ao órgão de registo do comércio, ou seu conteúdo em meio 

eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da 

Rede Nacional para a Simplificação do Registo e da Legalização de Empresas e Negócios. 

§ 2°. Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, e aos 

demais itens relativos ao disposto neste artigo. 

§ 3°. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

relativos a renovação do alvará. 

§. 4°. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

I - em área desprovida de regulação ftmdiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

II - em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. 

CAPÍTULO v 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

Ú 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

'Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 

procedimento. 

§ 1°Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

§ 2° A administração poderá lavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica às atividades classificadas como de alto 

grau de risco. 

CAPÍTULO v¡ 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivos da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual 

Art. 30. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Governamentais 

Seletivas da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

Individual, como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

Art. 31. Nas contratações da Administração Pública Municipal direta e indireta, 

inclusive de publicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para a Microempresa, Empresa de .Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individuai, objetivando: 

I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas à Microempresa 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

III- o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

Ã 
locais. 
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§ 1°. Subordinam-se ao disposto nesta iei, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. 

§ 2°. As instituições privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o 

Município de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art. 32. Para a ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedor Individual nas licitações públicas, a Administração Pública 

Municipal deverá: 
I - disponibilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizada de 

auto-cadastramento com senha de acesso pelas Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais sediados no município e em cidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 

II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da internet, em 

murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual, com as especiñcações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade de licitação ou compra e datas estimadas ou já definidas; 

III - realizar as contratações diretas por dispensas de licitação, com base nos 

tennos dos artigos 24 e 25 da Lei n** 8.666, de 1993, preferencialmente de Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II h 

Das Ações Municipais de Gestão 

Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Pública 

Municipal deverá sempre que possível: 

í 
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I - instituir cadastro próprio para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e 

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

II - estabelecer e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações 

públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contrações; 

III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados de 

modo a orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

Individual, para que adequam seus processos produtivos; 

IV - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

Art. 34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 

Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: 

I - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

II -inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

seguridade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal 
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Art. 35. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de .comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o prazo de regularização ñscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do direito à 

contratação, sem prejuizo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 
§ 4°. 0 disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

de licitação. 
Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como critério de desempate, preferência de 

contratação para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual. 

§ 1°- Entende** P01' empat? aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 

Microempresa., Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta memo¡ qassiñcada 

_Á 
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§ 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

licitado. 
II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

ordem classificatória para exercício do mesmo direito; 

III - na hipótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta. 

§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

§ 2°. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 
§ 3°'. No caso de pregão, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresentar nova 

proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preelusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do município poderá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 

Á 
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incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 
Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

R$230.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30°/o (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

II ~ não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado' 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993, 

/ 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão pennanente de 

licitação da Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a 'finalidade de incrementar as 

operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: 
I.- incentivo à realização de rodadas de negócios com a finalidade de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais; 
II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 

III - incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

localizados no Municipio, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

V -incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

VI - promover a articulação e cooperação entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 
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Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para fins de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO VII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seçãoil 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdrninistração Pública Municipal deverá estimular a organização de 

empreendedores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da competitividade, contribuindo para o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Art. 44. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação 

econômica do Municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Executivo ñca autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a): 

I - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

II - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, corn base nos principios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa 

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. 0 Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parcerias _referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada. que tenham condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

COIHIJIII. 

§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

sustentação, maximização dos benefícios sociais, minimização da dependência de energias 

não renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

§ 3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 

DO AGENTE DE DESENVOLVIMÃENTO E DA AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 



Art. 47. Poderá o Poder Executivo Mtmicipal designar servidor, denominado 

Agente de Desenvolvimento, e área responsável em sua estrutura ñmcional para a 

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A ñmção de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do órgão 

gestor local responsável pelas politicas dc desenvolvimento. 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos; 

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

Il - haver concluido, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

fonnação de Agente de Desenvoivimento; 

III - haver concluído o ensino ftmdamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

' municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

' estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências_ 

§ 4°., A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

Ii- condições para a diversificação da base econômica do município, que passará a 

ter uma menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

II - um processo contínuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' - 

III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 

disponibilidade de matéria prima, distância dos grandes centros e toda a infra-estrutura 

existente; 

IV à valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego melhor 

remunerado e que contribuam para elevar o nível de vida dos nabalhadores locais' e 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
ms DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativamente por outros técnicos ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir com os u-abalhos do comitê; 

l V - facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atuação local; 

VI - facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII - facultatívamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências especíñcas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual tem” como função geral assessorar e auxilia¡ a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo como 

atividades especificas: 
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I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

registro, legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na fonnalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

processo, da perspectiva do usuário; 

II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

Empreendedor; U 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

e demais interessados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão 

de pessoas e produção; 

IV i- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. AAdministração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

Parágrafo único. _O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus membros, em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantação dos itens I, II e III do artigo anterior. 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

Art. 52. Revogam-se as demais disposições em contrário. 

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 fz 
Prefeito Municipal 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoriagsaaeglumhLcom.br CNPJ: 21782816/000110 
Autarquia Municipal (lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 434/2016 
Modalidade: Pregão Eletrônico RP n. 07/2016 
Objeto: registro de preços para aquisição eventual e futura de produtos químicos 
para tratamento da água destinada ao abastecimento público 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG iniciou processo de licitação visando a contratação de empresa para 
fornecimento eventual e futuro de produtos químicos destinados ao tratamento da 
água para abastecimento público do SAAE. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de da publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pelo Chefe 
de Seção de Tratamento e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, atendendo a 
exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

licitação como um bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, 
ainda, a necessidade de se contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo 
menor valor, dentro dos parâmetros fixados no Edital. 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 
10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 
8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 
313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"i1. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabeiecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser fic/tado na 
moda/idade pregão. 
12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. isso não significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 
podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004  ~ 

_or-MP 
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diretoria@saaeglumhi.com.br CNPJ: Z3.782.B16/D00110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMl-ll/MG -Tetefax 37-3371-1332 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 63 ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinelia (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para ñns de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige e que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital.” " 
(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2. 658/2007 - Plenário, grifo nosso) 
"9. 2.4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenárioj" (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
bens que se pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, ínfere-se que o objeto licitado pode ser 
considerado bem comum. 

 

No mais, analisando as minutas do Edital, Ata de Registro de Preços e 
Carta-Contrato, tem-se que foram elaborados nos termos da lei, observando-se as 
exigências cabíveis e coerentes. 
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Serviço Autônomo e Água e Esgoto 
diretoriagêsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666I93 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Juridica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Lícitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

“Art 38. (...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria jurídica da Administração". 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente juridico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 26 de outubro de 2016. 

É o parecer, sub censura. 

Adv. E 1cfeSmza Silva OAB' 89.733 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO ELETRÔNICO 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N° 
434/2016, MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira 
Oficial vem tornar público a abertura do certame de Registro de Preços para 
aquisição de produtos químicos: Cloro GáS'CI2, Hidróxido de Cálcio em Suspensão 
Ca(OH)2 -Geocálcio, Hipoclorito de Sódio NaClO e Sulfato de Alumínio AL; 03 
granulado totalmente isento de ferro , para tratamento de água, para 
abastecimento público, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
em Anexo I. Inicio da sessão de Iances:16/11/2016 às 10:00 hs na plataforma 
www.ii'ci'tanet.com.br . Local de retirada do Edital: No site wwwJicitanetcombr e 
www.saaepiumhi.com.br (Fone: (37)3371-1332. Piumhi-MG, 26/10/2016. Maria 
das Graças Ferreira Barros Goulart- Pregoeira. ' 
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' , SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

tictrkçots oii-LINE 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 07/2016 

Às 10:03:54 horas do dia 16 de Novembro de 2016 reuniram-se no site wwwLI/citaneízcombr, oia) Pregoeirola) Oficial e respectivos membros 
da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como 
objeto: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA o FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS: CLORO GAS-CLZ, HIDRÓXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO 

CAIOHIZ -GEOCÁLCIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO NACLO E SULFATO DE ALUMÍNIO ALI O3 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE FERRO, PARA 

TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE EDITAL. . 

Ola) Pregoeirola) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n9 10.520/02; na Lei Complementar n9 123/06; 

nola) RESOLUÇÃO 114 E 115]; subsidiariamente na Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç fixadas no edital e anexos, 

realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos ola) Pregoeirola) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Fornecedoruasi participantels) 

'cipoularami deste pregão o(s) fornecedorles) abaixo relacionado(sl: 
rornecedor CNPJ ME/EPP 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 NÃO 

MIIKA NACIONAL LTDA 04.440.706/0001-25 NÃO 

BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 NÃO 

CAL ARCO lRlS LTDA 19.281.807/0001-78 NÃO 

SUALL IND. E COM.LTDA 60.858.131/0001-36 NÃO 

Propostas 

A participação na presente disputa dolls) |ote(s)ou item(ns) evidencialm) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus 
anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. 
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Histórico dos lances e mensagens 

Até a data e horário estabelecido para envio dals) proposta(s), ou seia, 08:59:00 horas do dia 16/11/2016, foiirami recebida(s), por meio 
eletrônico, ais) proposta(s) de preços dois) fornecedorles) referentels) aols) lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado 

”'\aixo: 

LOTE 1 

ID Fornecedor CNPJ prfJPosta Situação Motivo 
Inicial 

84105 GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. gãlslzôwoool_ RS 65.000,00 Classificada --- 

Lances do Lote 1 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUlMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$13,00 16/11/2016 10:13:34 Classificado 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$12,00 16/11/2016 10:19:45 Manual 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$11,70 16/11/2016 10:24:50 Manual 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$11,65 16/11/2016 10:28:34 Manual 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$11,50 16/11/2016 10:32:09 Manual 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$11,40 16/11/2016 10:34:07 Manual 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$11,30 16/11/2016 10:36:23 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 1 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 Katrium RS 11,30 

@ 



. Usuário Data/Hora 
Troca d_e Mensagens do Lote 1 

Mensagem 

Fmnecedor: lulu 2016 Born dia Sra. Maria das Graçasl 
84105 10:07:11 

Fornecedor: 16/ 11/2016 . _ 84105 10:13:03 Bom dia nosso ID Fornecedor. 84105II 

Sistema 16 0 LOTE 1 está em disputa. Boa sorte! 

Sistema 16 Aviso de iminência - o tempo aleatório irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 16 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo aleatório. 

Sistema 4016 O tempo aleatório está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 17 minutos e 01 segundos. 

S. 16/ 11/2016 istema 105015 0 fornecedor GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. venceu o lote pelo valor de RS 11,30 

&Stema 17/11/2016 Sris). fornecedor(es) está aberto o prazo de 3 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

11:25:52 é o momento para se manifestar. 

Sistema 16 A disputa do LOTE 1 está encerrada. 
Smema 21/11/2016 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUlMICOS 

15:07:14 LTDA., no valor de R5 11,30 

/Wcursos 
Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 2 

lD Fornecedor CNPJ ráêfãsta Situação Motivo 

19.S25.278/0001- 
12663 BAUMINAS QUÍMICA LTDA R5 57.038,00 classificada  00 

49532 MIIKA NAC|ONAL LTDA g:'44°'7°5¡°°°1' RS 57.038,00 classificada  
42805 CAL ARCO ÍRIS LTDA âãzslso?, 0001_ R5 75.810,00 classificada --- 

Lances do Lote 2 

Fornecedor CNPJ Valor Lance . Data/Hora r Tipo 

MIIKA NACIONAL LTDA 04.440.706/0001-25 R$0,79 16/11/2016 10:13:34 Classificado 

BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 R$0,79 16/11/2016 10:13:34 Classificado 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$1,05 16/ 11/2016 10:13:34 Classificado 

ñIlKA NACIONAL LTDA 04.440.706/0001-25 R$0,78 16/11/2016 10:14:37 Manual 
BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 R$0,75 16/11/2016 10:14:58 Manual 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,77 16/11/2016 10:15:36 Intermediário 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,74 16/11/2016 10:15:47 Manual 

BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 R$0,73 16/ 11/ 2016 10:16:03 Manual 

BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.273/0001-00 R$0,72 16/ 11/2016 10:16:11 Manual 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,71 16/11/2016 10:16:30 Manual 

BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 R$0,70 16/ 11/ 2016 10:18:51 Manual 

CAL ARCO ÍRlS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,69 16/11/2016 10:19:22 Manual 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,68 16/11/2016 10:22:45 Manual 

BAU MINAS QUiMiCA LTDA 19.525.278/0001-00 R$0,67 16/11/2016 10:23:03 Manual 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,66 16/11/2016 10:23:30 Manual 

BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19/.525278/0001-00 R$0,64 16/11/2016 10:37:58 Manual 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,65 16/11/2016 10:38:06 intermediário 

CAL ARCO ÍR|5 LTDA 19.281.807/0001-78 R$0,63 16/ 11/2016 10:38:34 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 0o LOTE 2 
Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 ARCO IRIS R$ 0,63 

2 ° BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 BAUMINAS R$ 0,64 

3 ° MIiKA NACIONAL LTDA 04.440.706/0001-25 MIIKA NACIONAL RSD, 8 p 



“ Usuário Data/ Hora Mensagem 

*Q .s-'Íñíãmno ...c Áâ\ 
. b 

Troca de Mensagens do Lote 2 

Fornecedor: 16/11/2016 Bom dh a todos¡ 
49532 10:05:04 

Fornecedor: 16/ 11/2016 42805 10:05:09 ID 42805 presente 

Fornecedor: 16/11/2016 . . . . . 12663 10:05:39 Bom dia Sra. Pregoeira e demais licrtantesl 

Fornecedor: 16/11/2016 49532 10:08:22 ID 49532 Presente 

Fornecedor: 16/11/2016 Fornecedor: 12663 
12663 10:12:15 ID: 12663 

. 16/11/2016 . _ Sistema 10:13:35 O LOTE 2 está em disputa. Boa sortel 

Sistema 16 Aviso de iminência - o tempo aieatório irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 15 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo aleatório. 

Sistema Êâfzzsolô O tempo aleatório está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 11 minutos e 43 segundos. 

Sistema 32:16 0 fornecedor CAL ARCO ÍRIS LTDA venceu 0 lote pelo valor de R$ 0,63 

Qgràescedor: 16 Bom dia a todos, fornecedor lD 42805 presente 

. 17/11/2016 Sris). fornecedories) está aberto 0 prazo de 3 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema . 11:25:52 é o momento para se manifestar: 

. 17/11/2016 . Sistema 11:39:43 A disputa do LOTE 2 está encerrada. 

. 21/11/2016 . . . . Sistema 150714 O lote fo¡ adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor CAL ARCO ÍRIS LTDA, no valor de RS 0,63 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 3 

ID Fornecedor b CNPJ P10 Posta Situação Motivo ' 

Inicial 

Lances do Lote 3 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE s 
osição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

Troca de Mensagens do Lote 3 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 16/11/2016 . Sistema 10:13:35 O LOTE 3 está em disputa. Boa sorte! 

s. t 16/11/2016 Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência 

'S ema 10:13:35 de interessados no item/Lote 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 4 

Proposta . .. . 
ID Fornecedor CNPJ mma¡ situaçao Motivo 

19. 5.2 0001- . . 75123 BAUMINAS QUÍMICA LTDA Dó 52 78¡ RS 67.430,00 Classificada  .. e a a 

64295 SUALL m0. E COM.LTDA 223551131/ D001' R5 67.430,00 classificada  
Lances do Lote 4 @ 
Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo ' 



SUALL IND. E COM.LTDA 60.858.131/0001-36 R$2.410,00 16/11/2016 10:13:35 Classificag 

* BAUMINAS QUÍMICA LTDA 19.525.278/0001-00 R$2.410,00 16/11/2016 10:13:35 Classifi _r a_ 
SUALL IND. E COM.LTDA 60.858.131/0001-36 R$2.400,00 16/11/2016 10:13:52 Manua  
SUALL IND. E COM.LTDA 60.858.131/0001-36 R$2.277,00 16/11/2016 10:15:15 Manual 

SUALL IND. E COM.LTDA 60.858.131/0001-36 R$2.250,00 16/11/2016 10:47:08 Manual 

SUALL IND. E COM.LTDA 60.858.131/0001-36 R$2.200,00 16/11/2016 11:02:41 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 4 

Posição Licitante CNPJ Marca À l  
Marca: Suall - Modelo: nacional - Descrição: sulfato de Aluminio AL203 granulado 
totalmente Isento de ferro, para tratamento de água (clarificação) para abastecimento 

SUALL 'ND público , embalagem com 40 kgs, estado fisico: sólido, Homogeneldade: visualmente 
1 . E ' 60.858.131/0001- heterogêneo, Teor de i.a declarado: AI2(S04)3 = 57,56% e H20 = 42,44% - Dose máxima de R$ 

COM LTDA 36 uso (DMU) =180mg/L . Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 2.200,00 

' data de abertura da sessão pública do pregão . Declaramos que possuimos pleno 
conhecimento e atendimento as exigencias de habilitação prevista no Edital. Demais 
condições conforme edital. valor Unitário: R$2.410,00 p/ton. 

BAUMINAS 2 ° QUÍM|CA 19'525'278/°°°1' BAUMINAS R5 

LTDA 00 2.410,00 

;Roca de Mensaens do Lote 4 
suário Data/ Hora Mensagem 

Fornecedor: 16/11/2016 . 64295 10:07:45 Bom Diaatodosl 

Fornecedor: 16/ 11/ 2016 , 54295 10:12:05 Obsewe" 

Sistema 16 O LOTE 4 está em disputa. Boa sorte! 

. 16112016 . .....  . . 

Sistema 10443516 Aviso de iminencia - o tempo aieatório Irá Iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 15 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora ern tempo aleatório. 

Sistema 16 0 tempo aleatório está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 54 segundos. 

Sistema 6016 O fornecedor SUALL IND. E COM.LTDA venceu o lote pelo valor de R5 2.250,00 
Pre oeim 16/11/2016 Precisamos negociar o item 04 , senhor licitante vamos negociar este lote em 2,200,001?? favor manifestar 

E 10:59:36 dentro de 10 minutos 

rífgzgêmdm 55/5516 Ok. R$2.200,00 p/ton. 

Sistema 316 O O LOTE 4 está em negociação. 

Pregoeiro 16 favor dar F5 e habilitar sua negociação 

Sistema 16 Lote negociado no valor de RS 2.200.000 pelo fornecedor SUALL IND. E COM.LTDA 

:::::°:°°" 34:34:51:   
S_ t ma 17/11/2016 Srts). fornecedories) está aberto o prazo de 3 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

's e 11:25:52 é o momento para se manifestam 

Sistema 16 A disputa do LOTE 4 está encerrada. 

. 21/11/2016 . . . . Sistema 150714 O lote fo: adiudicado pelo pregoeiro para o fornecedor SUALL IND. E COM.LTDA, no valor de RS 2.200,00 

Recursos V 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

Mensagem Geral Q 
Usuário Data/Hora Mensagem 



~ Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

#Égoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

,Kegoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

16/ 11/ 2016 
10:03:54 

16/ 11/2016 
10:06:34 

16/11/2016 
10:11:20 

16/ 11/2016 
10:15:15 

16/11/2016 
10:17:01 

16/ 11/ 2016 
10:17:52 

16/11/2016 
10:24:33 

1B/ 11/2016 
10:25:33 

16/11/2016 
10:31:05 

16/ 11/ 2016 
10:31:41 

16/ 11/ 2016 
10:32:41 

16/ 11/2016 
10:33:17 

16/11/2016 
10:33:44 

16/11/2016 
10:34:22 

16/11/2016 
10:35:08 

16/ 11/ 2016 
10:37:48 

16/ 11/2016 
10:38:48 

16/ 11/ 2016 
10:40:39 

16/ 11/2016 
10:41:29 

16/11/2016 
10:43:29 

16/11/2016 
10:45:46 

16/ 11/2016 
10:49:07 

16/ 1 1/ 20 16 
10:51:25 

16/11/2016 
11:09:06 

16/11/2016 
11:10:32 

17/11/2015 
11:06:28 

17/11/2016 
11:13:35 

Bom dia, meu nome é Maria das Graças e sou a pregoeira oficial do SAAE Piumhi-MG., gostaria de saber 

estão presentes, desejo a todos licitantes boa sortell!!! E peço desde já a se identificarem somente com 

numero do ID, sob pena de desclassificação 

Por favor se identificarem para iniciarmos a disputa 

Espero que todos tenham observado na QUALIFICAÇÃO TECNlCA 00 objeto do edital que a empresa vencedora 
deverá apresentar laudo de atendimento da norma que estabelece os requisitos para o controle de qualidade dos 

produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das 

impurezas nas dosagens máximas de uso indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuizo à 

saúde humana. Conformidade com a legislação vigente (Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e ABNT 

15784/2014 - Requisitos para os produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano - 

Efeitos à saúde.) 

Favor dar lances vamos abaixar os preços pregão é disputa : 

Vamos abaixar os preços , não me atendem tem muita gordura para queimar, lances por favor 

O item 1 está sem lance por favor vamos dar lance e abaixar os preços 

Dentro de instantes vamos para o tempo randômico que poderá fecha de 01s a 30 minutos aproveitem sua 

chance vamos abaixar os preços, pagamento a vista na entrega 

o lote 1 esta muito parado vamos dar seus lances por favor este produto consumimos muito 

Vamos colocar o lote 1 no randômico 

aproveitem esta oportunidade vamos abaixar os preços pagamento a vista na entrega 

Lote 03 esta muito devagar somente 5,52% de economia atenção no randômico vc tem que ficar esperto senão 

perde de bobeira 

O lote 1 está no tempo aleatório. 

atenção pode fechar a qualquer instante fiquem espertos 

Nossa que paradeiro cadê os lances senhores licitantes 

vamos colocar o lote 02 no aleatório atenção 

O lote 2 está no tempo aleatório. 

Cadê os lances para o iltem 04 , este preço não me atende, lances por favor 

vai ficar neste paradeiro o item 4 , será que va¡ esquentar no aleatório, então vamos para o aleatório para ver se 

esse preço abaixa, o pagamento a vista na entrega dinheiro em caixa 

Nossa o item 1 e 2 estão com sorte aleatório passou de 05 minutos aproveitem a chance e vamos abaixar os 

preços 

vamos colocar o item 4 no aleatório atenção 

0 lote 4 está no tempo aleatório. 

Nossa vcs estão com sorte mesmo itens 1 e 2 pq 0 4 o aleatorio fechou em 01:54 . então aproveitem a 

oportunidade vamos abaixar os preços ' 

Aguardem por favor 

Senhores licitantes retornaremos amanhã a partir das 11:09 horas para darmos continuidade , favor atender 

todas as solicitações exigidas no Anexo ll do edital apresentando todos os documentos leiam com atenção e 

principalmente a qualificação técnica está será muito bem analisada pelo responsável técnico da área bem como 
analise pela pregoeira e equipe de apoio, todos os documentos solicitados tem que estar cadastrado no 
habilitanet e no campo DUTOS antes das 11:09 horas, bom dia e até amanhã, todos presentes. 

Reforçando retornaremos amanhã 17/11/2016 ás 11:09 por favor todos presentes e bom almoço não deixem de 

participar 

BOM DlAI I II Vamos reiniciar nossa sessão , todos estão presentes 

Srs. licitantes fica aberto o prazo de 10 minutos para analise do HABlLITA-NET dos documentos de habilitação 

exigidos no Anexo lI do Edital e após abriremos o prazo de recurso. 
Tendo em vista, que nenhum dos fornecedores se manifestou no prazo estipulado, fica precluso o direito d 

recorrer. 
Senhores licitantes conferindo os documentos das empresas: GR lnd. Comercio e Transportes de Produtos 



       
Químicos Ltda vencedora do item 1; Cal Arco Íris Ltda vencedora dos item 2 e Suail Indústria e Comérci v 
vencedora do item 4 ; no habilitante esta pregoeira juntamente com a equipe de apoio constatou que Games 
se encontram de acordo com o solicitado no Anexo lI do edital em atendimento ao título 8 sub-item 8  _ -_ - 

edital aguardamos a cópia da proposta de preços ajustada ao preço final , contendo preço unitário e g -agí ' 

17/11/2016 até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o e-mail: Iicitacoes@saaepiumhi.com.br e os or¡ i _ 

11:38:00 documentos de habilitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preç 
readequada ao lance finaLpara o seguinte endereço: Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG - Setor de Licitações ,Praça Zeca Soares, n9 211, Centro, Piumhi/MG CEP:37.925-000; Pregoeiro: 
Maria das Graças Ferreira Barros Goulart. Sendo assim, pela análise dos documentos hei por bem encerrar essa 

disputa. Favor ter ATENÇÃO para não esqueceram de nenhum documento de habilitação. 

Pregoeiro 

l 

Boa tarde. Recebemos dentro do prazo estipulado no Título 8, sub-item 8.13 do edital os documentos originais 

comprobatórios de habilitação bem como a proposta ajustada ao preço final. A Pregoelra juntamente com a 

equipe de apoio analisando os documentos e as propostas comerciais adequadas ao peço final, verificou que os 

mesmos se mostraram em conformidade com as exigências do edital. Sendo assim, pela análise dos documentos 
21/11/2016 houve por bem a Pregoeira e a Equipe de Apoio habilitar as empresas: GR Ind. Comercio-e Transportes de 

15:07:01 Produtos Químicos Ltda em relação ao item item 1 no valor de RS 11,30 o kg perfazendo um valor total de RS 

56.500,00; Cai Arco Íris Ltda em relação ao item 2 no valor de RS 0,63 o kilo perfazendo um valor total de R$ 

45.486,00 e Suall indústria e Comércio Ltda em relação ao item 4 no valor de RS 2.200,00 a tonelada perfazendo 
um valor total de RS 61.600,00; hei por bem adjudicar o objeto aos vencedores do certame conforme 
descriminado acima. Agradecemos a participação de todos e até o próximo certame. 

Pregoeiro 

Lotes Adjudicados 
Fornecedor Total Adjudicado 

SUALL IND. E CONLLTDA Lotes Adjudicados: 4 - R5 61.600,00 

GR IND. CDM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. Lotes Adjudicados: 1 - R5 56'50°'°0 

CAL ARCO ÍRIS LTDA Lotes Adjudicados: 2 Rs 45'486'o0 

Total Geral Adjudicado RS 163.586,00 

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada lote 

ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada 
nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital. 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:07:14 horas do dia 21 de Novembro de 2016 cuja ata foi lavrada pelola) 

Pregoeirola). 

Autenticação: E29263B1303A4F34DAFF389CFOA49724 



.E. _bmousucmumwõ - mEnEonEoE _mesma 

05d .. Sm? ..goi 

oêamm m CdomNÓE se... coámmw <z<_._m_ mtscocom. Fama. ..a5 wi_ oom< .Eu 

mwmomguw_ o mEaEoo _mEmüüazm - mzwzoüã _mEmEm 

d.. d x_ 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão Eletrônico 

N” Processo ........... .. 712.016 

“too de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13938 I 2016, quarta-feira, 16 de novembro de 2016 08:59:00 
Requerente. CAL ARCO IRIS LTDA 19.281 .807/0001/78 

Finalidade... PROTOCOLO PROPOSTA COMERCIAL 

DetaIhes..... 

*W 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDooumentosütrpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório  .i. 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Preão Eletrônico 

N° Processo ........... .. 7 I 2.016 

"ípo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 1 3937 I 2016, quarta-feira, 16 de novembro de 2016 08:59:00 
Requerente. GR lNDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PROE 03.157.268I0001I20 

Finalidade... PROTOCOLO PROPOSTA COMERCIAL 

Detalhes,... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosM .rpt Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares_ 211 

Piumhi - MG 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão Eletrônico 

N° Processo ......  712.016 

“ipa de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13939 I 2016, quarta-feira, 16 de novembro de 2016 08:59:00 
Requerente. SUALL INDUSTRIA E COMERC|0 LTDA ô0.858.131I0001I36 

Finalidade... PROPOSTA COMERCIAL 
Detalhes_ 

Sistema: MGFCompras - Juntadaüeüocumentosotrpt Página 



, Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782816100 413mm 

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 4341 2016 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA 
Processo de licitação: 71 2016, modalidade: 11 Pregão Eletrônico 

03.157.26810001-20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD 

Número de parcelas: 4 Prazo p1 primeira parcela: 7 dias 

Prazo de entrega: 15 DIA Validade da proposta: 1510112017 

Condições de frete: CIF Valor da proposta: 56.500,00 

Aceitação: Proposta aceita 

19.281 .80710001-78 CAL ARCO IRIS LTDA 

Número de parcelas: 5 
Prazo de entrega: 15 DIAS 

Õndições de frete: CIF 
Aceitação: Proposta aceita 

608581311000146 SUALL INDUSTR|A ELCOMERCIO LTDA 
Número de parcelas: 3 Prazo p1 primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: CIF Validade da proposta: 1510112017 

Condições de frete: CIF Valor da proposta: 61.600,00 

Aceitação: Proposta aceita 

Prazo p! primeira parcela: 7 dias 
Validade da proposta: 1510112017 

Valor da proposta: 45.486,00 

Sistema: MGFCOmpras - AberturaDePropostasotrpt Página 1 
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Licitanet - Proposta Inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 

MG 

Proposta inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 07/2016 

LOTE: 1 - 

Forrtecedor: ID 84105 - 16/11/2015 08:50:22 

Situação do lote: Classiñmda 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 

Cloro Gás-Cl2, em cilindro de 50kg, para desinfecção de água 

para abastecimento público. Especificações: Teor de Cloro 
1 5000.00 kg Líquido C12..mím'mo 99,5% Resíduos não Voláteiszmmáximo 75 Katrium 

ppm Teor de Ferro: ............. ..máximo 10 ppm 

Umidade: ................... ..máximo 50 ppm 

Página 1 de 1 

u L” ,$543 n 

LICIT NET” 
Lncluçoes ON-LIIIE 

Valor 
_ _ Valor Total 

Unitano 

RS 13,00 RS 65.000,00 



LOTE: 2 - 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO NE 07/2015 

Fomeoedor: ID 42805 - 11/11/2015 14:55:27 

Situação do lote: Classiñcada 

Item Quant. 

1 72200.00 kg 

'W 

Unid. Descrição Marca 

Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa para tratamento de água 

para abastecimento público Especificações: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - 

Hidróxído de cálcio Ca íOHiZ 24,00% a 26,00% - Substâncias reativas 

ao HCI CaCO3 m/m 1,50% (máximo). - Siiica + Residuos Insolúvel i' 
SiOZ + RI 0,25% (máximo) CARACTERÍSTlCAS FÍSICAS - Suspensão em 

24h 95,00% (minimo). - Massa Específica 1,10a 1,30 g/mL - 

Viscosídades copo Ford 06 mm 12 (segundosi- máximo ~ Retido em 

peneira de 0,075 mm 1,50%(máximo) - Em conformidade com a ABNT 

NBR NE 15784/2014 e portaria do MS n? 2914/2011. - Metodologia 

de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015 

ARCO !RIS 

Fornecedor: ID 12663 - 11/11/2015 15:50:22 

Situação do iote: classificada 

!tem Quant. Unid. Descrição 

1 72200.00 kg 

Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa para tratamento de água 

para abastecimento público Especificações: COMPOS|ÇÃO QUÍMICA - 

Hidróxido de cáicio Ca (OHJZ 24,00% a 26,00% - Substâncias reativas 

ao HCI cacos m/m 1,50% (máximo). - Silica + Resíduos lnsolúve! ? 

SÍOZ + RI 0,25% (máximo) CARACTERISTICAS FÍ5|CAS - Suspensão em BAUWNAS 

24h 95,00% (mínimo). - Massa Específica 1,10 a 1,30 g/mL - 

Viscosidades copo Ford 06 mm 12 (segundosi- máximo - Retido em 

peneira de 0,075 mm 1,50%(máximo) - Em conformidade com a 

ABNT NBR M9 15784/2014 e portaria do MS n? 2914/2011. - 

Metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015 

Fornecedor: ID 49532 - 14/11/2015 15:53:17 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrião 

1 72200.00 kg 

Marca 

Hidróxido de Cáicío em Suspensão Aquosa para tratamento de água 

para abastecimento público Especificações: COMPOSIÇÃO QUÍMiCA - 

Hidróxido de cálcio Ca (OHiZ 24,00% a 26,00% - Substâncias reativas 

ao HCI CaCO3 m/m 1,50% (máximo). - Sílica + Residuos Insolúvel ? 

5iO2 + RI 0,25% (máximo) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Suspensão em 
24h 95,00% (minimo). - Massa Especíñca 1,10 a 1,30 g/mL - MHKA NAGONAL 

Viscosídades copo Ford 06 mm 12 (segundosi- máximo - Retido em 

peneira de 0,075 mm 1,50%(máx¡mo) - Em conformidade com a 

ABNT NBR N? 15784/2014 e portaria do MS n9 2914/2011. - 

Metodoiogia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015 

urnaçnrs naum: 

Valor 

Unitá rio 

RS 1,05 

Valor 

Unitário 

RS 0,79 

Valor 

Unitário 

RS 0,79 

Valor Total 

R5 75.810,00 

valor Total 

RS 57.038,00 

Valor Total 

R5 57.038,00 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Inicial 
urinrñrs nu.: m¡ 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 07/2016 

LOTE: 4 - 
Fornecedor: ID 75123 - 11/11/2016 16:50:22 

Situação do lote: classificada 
- Vai 

Item Quant. Unid. Descriçao Marca _ , É" Valor Total 
Urutano 

sulfato de Aluminio ALZ O3 granulado totalmente isento de ferro, para 

tratamento de água (clarificaáo) para abastecimento público, 

embalagem com 40 kg. Especiñcações: Estado fisico: sólido 1 28.00 TON BAUMINAS R .41 , . , Homogeneidade: visualmente heterogêneo Teor de i.a declarado: Al2 $ 2 o 00 R3 57 480 0° 

(50103 ? 57,55% e H20 ? 42,44% Dose máxima de uso (DMU) : 180 

mg/L 

Fornecedor: ID 64295 - 14/11/2016 16:22:29 

situação do inte: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca V??? Valor Total 
Unltano 

Marca: Suall - 

Modelo: nacional - 

Descrição: sulfato de 

Aluminio AL203 

granulado 
totalmente isento de 

ferro, para 

tratamento de água 

(clariñcação) para 

abastecimento 

público , embalagem 
com 4D kgs, estado 

fisico: sólido, 

_ Homogeneidade: 

,W visualmente 
h “ T 

sulfato de Aluminio Atz O3 granulado totalmente isento de ferro, para dêtraríigeecçfâdffr 

tratamento de água (clarificação) para abastecimento público, A¡ 2 (50413 _ 57 6% 
1 E ¡fi":Edfí':ól'd " 

1 23.00 TON emba agem m" 4° "a “e” camas m ° "c" 5 ' ° e H20 = 42,44% - Rs 2.410,00 as 67 430,00 
Homogeneidade: visualmente heterogêneo Teor de ¡.a declarado: A12 

(50403 ? 57,55% e H20 ? 42,44% Dose máxima de uso IDMU) : 180 

mgil. 

Dose máxima de uso 

(DMU) =180mg/L . 

Prazo de Validade: 

60 (sessenta) dias 

corridos, contados a 

partir da data de 

abertura da sessão 

pública do pregão . 

Declaramos que 

possuimos pleno 
conhecimento e 

atendimento as 

exigencias de 

habilitação prevista 
no Edital. Demais 

condições conforme 
edital. valor Unitário: 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO M9 07/2016 

mma 03 - SEM PROPOSTA COMERCIAL ( DESERTO) 



SERVIÇO AmôNqMo DE ÂQUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PREGAO ELETRONICO N° 07/2016 

Classificação da Disputa 

Lote Ciassiíicação Fornecedor Vencedor CNPJ Valor Lance 

1 1° GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.268/0001-20 R$ 11,30 

2 1° CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807I0001-78 R$ 0,63 

2 2" BAUMINAS QUÍMICA LTDA 1952517810001-00 R$ 0,54 

2 3° MllKA NACIONAL LTDA 04.440.706/0001-25 RS 0,78 

4 1° SUALL IND. E CONLLTDA 50.858.131/0001-36 RS 2.200,00 

4 2' BAUMINAS QUÍMKÉA LTDA 19.525.278/0001-00 RS 2.410,00 

“N 



A¡ 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0712016 

Resultado Parcial da Disputa 

Lote Fornecedor Vencedor CNPJ Valor Lance 

GR IND. com. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.151.25a¡0001-20 Rs 11,30 

CAL ARCO ÍR|S LTDA 19.231.307/0001-78 Rs 0,63 

4 SUALI. IND. E COMLTDA 60.858.131f0001-36 RS 2.200,00 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG a a. u' m 
LIC|TA" 

Llcltnçois 0n- 

Valor orçado Economia 

RS 14,85 23,91% 

RS 0,79 20,25% 

R$ 2.410,00 8.71% 

17,70% 

 
  



    Serviço Autôuocvt' h ?CR-M e Esgoto 
dirctañacxccutivaíçsuacpiumhimmjn- ÍÍNPJ: 23.7823¡ 610001113 

Autarquia âhmicipai (Lei HBSJYII) Praça ¡tem! Squares, 2¡ l ~- 37, 2- - 00 PIUâ-!lll/;NIG _Telefax 37-3371-1332 

PREGÃO ELETRÔNICO DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N°434/2016 

DOCUMENTOS CONFORME 
HABILITANET 

Í CAL ARCO IRIS LTDA 



'I !HI/LU 1D Llbl U-\NIZI | lmpflmlf UGÍUTICEIGO HHDIIIIÀEHEI 

UCI 
LiClT/\ÇÕÉS ora-um: 

HABILITAN ET 

Certificado n° 4951 

Dados Cadastrais 

Razão Social: CAL ARCO ÍRIS LTDA CEP: 35.570-000 

CNPJ: 19.281.807/0001-78 Repr. Legal: ELIANA GERALDA LIMA 

CPF: 357.138.606-04 Telefone: (37)3322-1675 

Endereço: RODOVIA BR. 354 - KM 501,9 ,n°S/N° Bairro: ZONA RURAL E-mall: VENDAS@CALARCOIRIS.COM.BR 

Cidade: FORMIGA-MG Data de Cadastro: 17/11/2016 10:04:36 

A1 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N' CND: Status Anexos 
|.N.S.S 21/07/2016 17/01/2017 A1B9.3AF6.472A.B826 0K ' OK 

F.G.T.S 01/11/2016 24/ 11/2016 2016102601542340981030 0K OK 

CND Federal 21 /07/ 2016 17/ 01 / 2017 A1 B9.3AF6.47'2A.B826 0K OI( 

CND Estadual 20/09/2016 27/12/2016 2016000175082552 0K 0K 

CND Municipal 09/11/2016 08/01/2017 DCAOQJ5K12WQ6001 0K OK 

CND Trabalhista 01/11/2016 29/04/2017 119755399/2016 OK 0K 

Contrato Social: 0K Oi( 

Docs Pessoais Sócios: DK OK 

Alteração Contratual: e e -- 0K Oi( 

Atestado de Capacidade: 0K Oi( 

Declaração 0K 0K 
Outros PDF: 0K OI( 

_x Qualificação Econômica-Financeira 

Certidão de Falência e concordata 0K 0K 

Capital Social 

R5 1.500.000,00 

Observação: 

AUTENTICAEÇÃO: B440369BCEB6AÊCBDOFFA5B66301CA66 n l.. 

Lu... -.um -:¡_._ ..a A _.__ I._I__ t_ --.ra .:_. .-I=__ :... ..---__- _|.--1: .n ----:_. :nr: -I M 
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Dlslriouldo em f f . r A haviam, om ,. I l 'l' U !t M A D E   
Confronto: sim ü "ao a lnadqr. V 0 G A I 5 

Silk' :no: Em Condlçües E ?amianto  -'¡ 

PARECER no @mamar cunsumoru PROCURADOR: 
cá** ., 9 

à .1 a 0153460 _   .n 

o: m-uRoFII-Mhñ!! 
"'%g=' .r soa-arm- 
gg 01110 ' | 

     _ l ._ 

, , 9'_ "E33 T 
DESPACHO: 

, _ .a l x 

/”x__ __ \_/ 
1 f' L 

Data: I I ' - Í ' Instante): 

PARECER DO ASSISTENTE l CONSULTOR] PROCU* 

   

n DltH - âaalnntu ' 1 k 

DESPÉGBO: z u - ;\ P. .DJ-nér \ | 

0 uP- *rw* 1 

=. DE” 3 J' I - Asalnnturaga): 
PARECER DO ASSISTENTE f CONSULTOR j PROCURADOR: 

I 
.., ' ( / \ÍI D818# h h 1 - Assinatura: .É 

Ínçxsâo: 1,4%: 
r--Ã n 

r r 9. / / 
Dat:: j!!  I b? -- Assinaturas       gostam: Sumário ?- Ordiárlo [j Retornar ao MRO 

3|Hs0(m)..._._l:'mptes|[s) e 
Filma em Minas Gerais. 

Após ¡u-oteçlo: 4 mia! em MG 

Eleuvnçãa de: Fauno [j Glenn Lj 
¡WWIWTGGÃO E] Transformação ü 

 “ PROT. 1.449.374 Dara 29/ 3/B4 (1) 
-E CML mano IRIS LTDñ 

CONTRATO - FORMIGâ 
TOTAL PFIGO CRH¡ 52.9DD›(8ENDO IIR$ ?Htiüüy 
D9- TAXA DO CMJÉHFRO NQGIONÉL -- DNRC) 

“j@ 
°r 

Certifico que este documento da empresa CAL ARCO IRIS LLTDA, Nire 31201584609. foi deferido e arquivaqq sob o n° 31201584609 em 

04/04/1984. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002646370 e o código de segurança í- 
 Junta Comercial db Estado de Minas Gerais  

QOWS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/1212015 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral.  vás 



 n¡ «uonoFW-.EÊÍÉF 
- ' """' mu_ 'f' fu|vl'_"”' .   

common SOCIAI- r 91.91 
ou. mao nas LTDA. ÀX 
Fo"m.-1Io'.1'.' MINAS GERAIS 0 

Os abaixo aseinaQOsJLEOHCIC VAZ DA SILVAMbraei-u 
loiro,casado,industrial,residente e domiciliado em Formiga. Iáülà' 
Rua. Expedicionário Jorge Alvarenga ni! Zllyportedor do ricamente' 
de identidade 119 H3-1.6l1.61B,expedido pela. Secretaria. de Segu-' 
range. publica em Belo Itorízonteíh-Echne data. ele 02-07-B2,fi111o de 
"Flausino Vaz da. Silva" e de "Iraoi Faria. da Silvalunascido em ' 
FormigaC-f-.Ghos 06-lO-49,CPF. n! l33.297.406-63,e "Jciio .rosa :DE ' 
OLIWIPAMbrasiIeiro,oasednmindustrialmesidente e domiciliaão ' 
em Formiga. (12005. Rua. Marechal Deodoro n!! Sôõmortedor do dccumeg_ 
to de identidade 31.9 15-584-.373, expediente pela. Seoretuúa de Segu- 
rança Pública em Belo HorizonteUãG) ,na data de 02-1G-73.fi1h.o de 
"Joaquin de Oliveira" e de " Píer-ie. das dôres de J esusMns-.scido ' 
em Panama) ,na data ae 26-o4-32,orr. n: o54.58o.?8e-oo,por este 
instrumento particular e na melhor forma. de direito, constituem ' 
entre ei uma sociedade por cotas de RESPDNSAHLITJAJDE LII-.ETADA, que 
se rege-rá peles seguintes claazetuas e condições: :-.~1 sociedade grerá sob e. denominação S9_ 

ciel _de "ou. .anca :me Lroauucom sede e foro em eomigatmoLno' 
local denominado "Boqueirãohdistrito de "Sobradinho" ,municipiw 
@e Formiggaüãü). - . 

SEGUHDAr-O objetivo d:: sociedade será o "CC-HERGIO 
E IHDUSEIA DE CAI: E SEUS DEHIRTADOSL' 

TEíícElkàz-O Capital an firma. sera'. de Q3--3.000.000,00 
(três milhões de cxuzeiroshãividido em 3.000 (três m1) cotas ' 
no "reler nominal de &É-lmochooíhum mil cruzeiros) cade. unem eg 
rá totalmente integralizedo por ambos os sociomno ato de seeing 
tura dêste inetz' .mento em moeda. corrente IIecicz-_elaze proporção ' 
de 503%( cinquenta. por centohtsara cede mà. 

Bambas-Depois ele totalmente integelizeâom Gap; 
tal social ficara. assim distribuido entre oe socios: 
aJ-Zaonoío Vaz da. Silva - 1.500 cotas de &$l.000,00 = CISZL-SOOJJOELOO 
'tú-João Joee de Oliveira. - 1.500 cotas de crSJ..000¡0O = ü$1.500¡O00¡O0 

Totais... 3.000 cotas de ü$1.000,00 = &$3.0D0.000,00 
gülNmAz-As cotas da. sociedade são indivieiveis e' 

não poderão ser cedidas ou. transferidas para terceiromsem o ex- 
presso consentimento dos sooiosmebendo-lhes em igualdade de em 
:lições o direito de preferencia. ao socio que queira. adquiri-las. sauna-A responsabilidade dos sócios é limitada. à 
importancia total do Capital Social. 

rw sEiat-'fíúxiu-Oe negocios sociais serão geridos por asn- 
'bos os sociosmenúo o socio "LEDNCIO VAZ DA SILVNHQ "Gerente .Ag 
ministra-tivo e o sócio "João José de Cliveira" o "Gerente comer- 
ciel da sociedade, cabendo-lhes o uso de Denominação SocieLeendg 
lhes entretanto vedado o direito de use-le. em transações estran- 
nhae aos interesses do. firma, tais oomozendossomevaixmfianças e' 
cauçães para terceiros. 

olTávàa-Ambos os socios poáerão fazer retiradas e. 

titulo de Prglebormeendo que tais retinaües poderão ser modifim 
can-las independente de alteração contratueihsempre de acôrdo com' 
os limites máaczimos fixado pela legislação em vigor. 

Horus-me para o exercicio de suas ftmç5es,os so- 
cios farão ueo de. Denoziinpoà_í$ooi-e$,ees_inando sopa- 'zmentegla' 
seguinte ÍDITILB: - = 1 ' ' " ' ' ' o n .. u.. . . .. 

continuei fls. O2... 

" Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Çf 
Certifico que este documento da empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609, foi deferido e arquivado sob o n° 31201584609 em 
0410411984. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002646370 e o código de segurança 

QOWS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24f12I2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. .w 
 

 



rom m' W- rwesaru 

w ,l m g  I/“NML '- coa- ...HIC uGGIJJ. 3.5. 0a 

' cxnm-mco nas 1mm.  
_ FCEm=íIG "f. ,uma @me o 

C ARCO IRIS L . 
" nr' -j - '  

!PL-anncio Va da suma" . - 

- - mama »que o inicio das atividades sera'. à paz-tir ' 
de 01-04-84. senda seu pra-ao dr: duração indetemínadomãq possuindo. 
Filiaisupodenào entretanto abri-las em queásquer Praça do Yale. 

DÉCIMA :PRIMEIILfu-Bn caso de failecimento de um dos -' 
"anciosa. sociedade continuará com o remanescente e aos herdeiros ' 
do falecidcncaao não queiram continuar com u. firma, terão seus hang 
res pago da maneira que for combinado na. ocasião. 

DEGIEA SEGUIEDIu-Que os socios não se acham incomum' 
digmincursos nas proibiçces previstas no parég-.t-afo III do artigo' 
nn 3a,aa Lei Federal na 4726/65,impeditivaa do registro dêate aocg 
mento na. Junta comercial. _ 

E por etarem asim de comum acõrdo e por 'terem entre 
si justos e combinadomassinam o presente instrumento lavrado em ' 

/X O3('hr3s)1rias de igual teor e formagpara. um só efeitogjuntamente ' 
com Omduasfbesteaaxunhaa e. tudu presentes: ' 

 

FOREIGIJHCHZO DE MÀRÇO DE 1984 

 a»  Já_  
"Iueoncio Vaz da Silva" 

I 

"Joao use de Oliveira" 

'q ( Mí á sã; ,Zwga  %zz lnmest. "Sebastiao :Ie Souza" Zãreat. osangela Vilano" 

¡'\| Itu su:: 

n n 

con¡- IIIII 

:se 

I¡ 

uma Comercial do Estado de Minas Gerls _ _ _ _ a 1201584609 

ertiíico que este documento da empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nnre 31201584689, fo¡ defendo e arquwado sob o n  em 
04I04f19B4. Para validar este documento, acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e Informe n do protoco|o 6151002645370 e o códngo de segurança 

5 qOWS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24112/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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âàwma comercial díjEslado Te ÃAÃHeÍÊÊÊÃÍSCAL ARCO IRIS LTDA Nire 31201584609. fo¡ deferido e arquivado sob o n” 3120-1584609 em 04104/ _ 5:. ' Certifico que este ocumen o ' 

~ e a to lo 0151002546370 e o código de segurança cIOWS E513 0° 
Para validar e_s_te documento, _acesse wum24lljllâfcâgjl%mgé$zâgãyl:giga: Bàímí:: _Ggecmtáñadserah autenticada dlgltalmente e assinada em P 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N" DO PRÉOCOLO (um da "mma c°mercian 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

= Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

NIRE (a sede ou lilial. quando a Código da Natureza NT' da Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comercio 

31 201 584609 2062 
1 - REQUERIMENTO 

|LMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome:  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) N° FCNIREMP 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato:       
N" DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS oo ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO I EVENTO 4153319701632 

1 | 002 ALTERACAO 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2001 1 ENTRADA DE socio/ADMINISTRADOR ' 

2005 1 SAIDA DE SOCIOIADMINISTRADOR 

q EQRMLGA Representante Legal da Empresa f Agente Auxiliar do Comércio: 
l Local Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JLTNTA COMERCIAL 

1:] DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 
Nome(a) Empresarlauals) lgualtais) ou semalhantqs): _- 
ü 3M ü Sw¡ Processo em Ordem À decisão 

_I_L_____ 
Dta 

I:I NÃO :I:¡:- e E' NÂO -I--Ií -u-í-í Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2' Exigência 3' Exigência 4" Exigência 5' Exigência 

[jçrocesso em vigência. (Vida despacho em folha anexa) recesso deferido. Publique-se e arquivo-se. _ E! lj D ü 
D Processo indeferido. Publique-se. 

II I 

Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA lj Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) E Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü EI E E 
E' Processo indeferido. Publique-se. 

2° Exigência 3' Exigência 4° Exigência 5' Exigência 

I' I' 

Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 

_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
^ Certifico registro sob o n” 5880577 em 03f10l2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29f09¡20 

' Autenticação: 42091BBD69FAD06D48C093E8265C39E49014CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este docum 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16.584.619-4 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmen . 

assinada em 04H 0/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ n_ 
. e  pá. 1x27 

    



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERA 
Registro Digital 

- -s Capa de Processo    
  

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/584619-4 J163619701632 _ 2QIOQI2016 

zideñtiñiçáçãicin_ díci-(éej 'Ààssn amas); 
CÉÊ...   ___  ...üoàê  _a 

097.851.506-40 vlisuclps: Joss' LIii/IA ::E  
357.138.606-04 -- _ :ÍELIANIA GÉRALIIJEA LIIIÀIAÚ_ 

123.390.456-65  " ' CESAR AUGUSTO-LIMA 

Belo Horizonte. Quinta-feira. 29 de Setembro de 2016 

Página 1 de 1  
na 3* Autenticação: 42091BBD69FADÚ6D48C093E8285C39E49D'I4CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este document 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/584519-4 e o código da segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitaimenle 

. É? Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 

3% _hgggBqCertifico registro sob o n° 5880577 em 03/1012016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nira 31201584609 e protocolo 165846194 - 29f09¡2016. m7,¡ " 

assinada em 04110/2016 por Marinaly d Paula Bomfim - Secretária-Geral. NJ ¡ _ m..."   pág. 2/27 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA 32 DA EMPRESA: 
CAL ARco ÍRIS LTDA  

ESPOLIO DE ANTÔNIO LIMA FERNANDES, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão universal, empresário, residente e domiciliado a 
Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Quinzinho - Formiga - MG, 
nascido em Formiga/MG aos 06.05.1953, filho de Messias Fernandes 
Lima e Delurdes Fernandes Lima, portador da CI n* M-65.093, expedida 
pela SSP - MG em 16.06.1971, CPF ng 186.629.196-34, representado por 
sua inventariante ELIANA GERALDA LIMA, brasileira, viúva, empresaria, 
residente e domiciliada a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - 
Quinzinho - Formiga/MG, nascida aos 05.04.1961 em Santo Antônio do 
Monte/MG, filha de Neves Narciso da Silva e Antônia Rodrigues da Silva, 
portadora da CI R9 MG-2.309.115 expedida pela SSP/MG em 11.12.1996, 
CPF n* 357.138.606-04 e ELIANA GERALDA LIMA, brasileira, viúva, 
empresaria, residente e domiciliada a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 
98 - Quinzinho - Formiga/MG, nascida aos 05.04.1961 em Santo Antônio ñ do Monte/MG, filha de Neves Narciso da Silva e Antônia Rodrigues da 
Silva, portadora da CI ng MG-2.309.115 expedida pela SSP/MG em 
11.12.1996, CPF n? 357.138.606-04, únicos sócios componentes da 
sociedade empresaria limitada: CAL ARCO ÍRIS LTDA, estabelecida a 
Rodovia BR 354 Km 501,9 - Zona Rural - Formiga - MG, inscrita no 
CNPJ sob o n.9 19.281.807/0001-78, registrada na JUCEMG sob o n.9 
312.015.846-09 em 04/04/1984 e ultima alteração sob o m9 5759997 em 
30/05/2016, resolvem neste ato alterarem estes registros, conferindo 
assim nova redação as clausulas contratuais, passando o Contrato Social 
consolidado a vigorar com a seguinte redação: 

Nesta data é admitido na sociedade o Sr. VINICIUS JOSE LIMA, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Quinzinho - Formiga - MG - 
CEP 35.570-000, nascido em Formiga - MG, aos 27/12/1988, filho de Eliana Geralda Lima e 
Antonio Lima Fernandes, portador da C.I. MG-15.972.975 expedida pela SSP/MG em 
31/08/2005 e do CPF n9 097.851.506-40, o Sr. CESAR AUGUSTO LIMA, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado a Flua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Quinzinho - Formiga - MG - 

m) CEP 35.570-000, nascido em Formiga - MG, aos 03/12/1993, filho de Eliana Geralda Lima e 
Antonio Lima Fernandes, portador da C.I. MG-15.980.201 expedida pela SSP/MG em 
30/03/2012 e do CPF n° 123.390.456-65. "  

O sócio ora admitido o Sr. VINICIUS JOSE LIMA recebe 3.750 (três mil setecentos e 
cinquenta) cotas no valor nominal de R$100,00 (cem reais) perfazendo um montante de 
R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) do ESPOLIO DE ANTONIO LIMA 
FERNANDES, conforme o ATO n°487/2016-N - Livro 944-N - Folhas 124/130 do 6° 
Tabelionato de Notas Tabelião João Teodoro da Silva, em 19/08/2016 - Belo Horizonte - MG. 

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n** 5880577 em 03/10/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Niro 31201584609 e protocolo 165846194 - 29/09/2016._ 

" Autenticação: 42C91BBD69FAD06D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
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O sócio ora admitido o Sr. CESAR AUGUSTO LIMA recebe 3.750 (três mil setecentos e 
cinquenta) cotas no valor nominal de R$100,00 (cem reais) perfazendo um montante de 
R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) do ESPOLIO DE ANTONIO LIMA 
FERNANDES, conforme o ATO n°487/2016-N - Livro 944-N - Folhas 124/130 do 6° 
Tabelionato de Notas Tabelião João Teodoro da Silva, em 19/08/2016 - Belo Horizonte - MG. 

IV 

Após as transferências o capital social continua RS 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) cotas de valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) 
cada, assim distribuído entre os sócios: 

CESAR AUGUSTO LIMA 
,w 3.750 cotas de H$ 100,00 ........................................... .. FI$ 375.000,00 

VINICIUS JOSE LIMA 
3.750 cotas de R$I 100,00 ........................................... .. FI$ 375.000,00 
ELIANA GERALDA LIMA 
7.500 Cotas de FI$ 100,00 .................................................. .. FI$ 750.000,00 

TOTAL ...........................  FI$ 1 500.000,00 

V 

A administração da sociedade que era a cargo dos sócios ANTÔNIO LIMA 
FERNANDES e ELIANA GERALDA LIMA, ficará a cargo dos sócios ELIANA GERALDA 
LIMA, que fará uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente, podendo onerar ou 
alienar bens moveis e imóveis da sociedade e VtNICIUS JOSE LIMA e CESAR AUGUSTO 
LIMA, que farão o uso do nome empresarial sempre em conjunto com outro sócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios ficam vedados, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de 
terceiros. 

VI 

Os sócios ELIANA GERALDA LIMA, VINICIUS JOSÉ LIMA e CESAR AUGUSTO 
LIMA, farão jus a uma retirada mensal, a título de "pró Iabore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes 

A VISTA DA MODIFIÇACÃO QRA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O 

CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

I 

A sociedade gira sob o nome empresarial de: CAL ARCO ÍRIS LTDA, tendo iniciado 
suas atividades em 01.04.1984, com prazo de duração por tempo indeterminado. 

2 

?l 
_eu  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ' t" . Certifico registro sob o n° 5880577 em 03I10I2018 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29092016.  Autenticação; 42091BBDBQFAD06D48C093Ea2B5C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16158461941 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 04/1 012016 por Marinsly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ _. 
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A sede e foro da 'empresa é na RODOVIA BR 354 KM 501,9 - ZONA RURAL - 
FORMIGA - MG, CEP 35.570-000. 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PEREIRAS, LOCALIZADA NA 
COMUNIDADE DE PEREIRAS - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 37.280-000, com 
ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

IV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA AFONSOS, LOCALIZADA NA 
MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA GRAFITE A ITAPECERICA - ZONA RURAL - 
CAMACHO - MG - CEP 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL f¡ com CULTIVO DE EUCALIPTO. 

V 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PEREIRAS Il, LOCALIZADA NA 
COMUNIDADE DE PEREIRAS - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 37.280-000, com 
ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

VI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PIRES, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE PEREIRAS A CAMPO BELO, SINE - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

VII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA MONJOLOS, LOCALIZADA NA 
r¡ ESTRADA DE PEREIRAS A CAMPO BELO, SIN - z0_NA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 

37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

Vlll 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA DOS TENENTES E CAXAMBU, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE FORMIGA A LUCIANOS, SINQ - ZONA RURAL - FORMIGA - MG, CEP: 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

- ” _ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
x* . ~ Certifico registro sob o n° 5880577 em 03¡10l'2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29109/2010. 

“ Autenticação: 42091BBD69FAD06D48C093E8285039549D14CB8A. Marinaly da Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/584519-4 e o codigo de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 04I10f2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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IX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CAXAMBU, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE FORMIGA A ITAPECERICA, SIN* - ZONA RURAL - ITAPECERICA .- MG, 
CEP: 35550-000, corn ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

X 

A empresa possui _uma filial instalada na FAZENDA BARACÃO, LOCALIZADA NO 
LUGAR DENOMINADO SAO JUDAS TADEU E BARRACAO - ZONA RURAL - CANDEIAS - 
MG, CEP: 37.280-000,. com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XI 

f¡ A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PEREIRAS III, LOCALIZADA NO 

LUGAR DENOMANDO PASTO DAS ANTONIAS - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, CEP: 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA SANTA CRUZ, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE PEREIRAS A CANDEIAS, SIN* - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, CEP: 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA MAMONA, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE CANDEIAS A CAMACHO - PROXIMO A USINA GRAFITE, - ZONA RURAL -- 
CAMACHO - MG, CEP: 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

rx COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XIV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA BUGIUS, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE PEREIRAS -__ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, CEP: 37.280-000, com ramo 
de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

    i  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico registro sob o n° 5880577 em 0311012016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 2910912016. 
'àgãíy Autenticação: 42091BBD69FADO6D48C093E82B5C39E49D14CB8A. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 

acesse www.juoemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16.684.619-4 a o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada am 0411012016 por Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral. ' '  
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XV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CORREGO. DA TAPERA, 
LOCALIZADA A 8 KM DO TREVO FORMIGA A CAMPO BELO, SIN? - ZONA RURAL - 
FORMIGA - MG, CEP 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XVI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CACHOEIRA, LOCALIZADA NO 
LUGAR DENOMINADO BOA VISTA, SINQ - ZONA _RURAL - FORMIGA - MG, CEP 35.570- 
000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XVII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA POUSO ALEGRE, LOCALIZADA 
NA ESTRADA ANTIGA ITAPECERICA FORMIGA, SINE - ZONA RURAL - ITAPECERICA - 
MG, CEP 35.550-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO 
DE EUCALIPTO. ' 

XVIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA MATA DOS PALMITOS, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA FORMIGA A ITAPECERICA,ÀKM 23, SIN** - ZONA 
RURAL - ITAPECERICA - MG, CEP 35.550-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XIX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CIPÓ, LOCALIZADA NA ESTRADA 
DE TERRA QUE LIGA CRISTAIS AO POVOADO DE PEREIRAS, SIN** - ZONA RURAL - 
CRISTAIS - MG, CEP 37.275-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA SÃO JOÃOIFORMOSO, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA BAIOES A CANDEIAS A 03 KM DO DISTRITO, SINQ 
- ZONA RqRAL - FORMIGA - MG, CEP 35.570-000, com ramo de atividade de 
EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA LAVA ROUPAS I AFONSOS, 
LOCALIZADA NA ESTRADA PAVIMENTADA CANDEIAS A CAMACHO, KM 16, SIN* - ZONA 
RURAL - -CAMACHO - MG, CEP 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO 

FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO.  4 @ 
5 Pr 

 .":'  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais í'  Certifico registro sob o n° 58805?? em U3I10I2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29I09I2016. 
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J 

XXII  l 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA BUGIUS l JACY, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA CANDEIAS A CAMACHO, SIN” - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, 
CEP: 37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XXIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA FORMOSO l CERRADÃO, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA RODRIGUES A CANDEIAS, KM 4, SIN** - ZONA 
RURAL - FORMIGA - MG, CEP: 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXIV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA DUNGA, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA FORMIGA A CANDEIAS, SIN** - ZONA RURAL - FORMIGA - MG, 
CEP: 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XXV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CAPOEIRA l CAVA, LOCALIZADA 
NA ESTRADA DE TERRA BAIOES A CAMACHO, KM 6, SlN° - ZONA RURAL - CAMACHO - 
MG, CEP: 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXVI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA INHUMAS, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA PARA PEREIRAS, KM 8, SIN” - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, 
CEP: 37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XXVII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA DESBARRANCADO, LOCALIZADA 
NA BR 354 SENTIDO FORMIGA A ARCOS KM 484, KM 4, SIN° - ZONA RURAL -- ARCOS - 
MG, CEP: 35.588-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALlPTü' 

XXVIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA BURITIS, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA SANTO ANTONIO DO MONTE A FORMIGA, S¡N°","KM 12 - ZONA 
RURAL - SANTO ANTONIO DO MONTE -- MG, CEP: 35.560-000, com ramo de atividade de 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. @ 6 

  Autenticação: 42091 BBD69FAD06D48COQ3EB285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 

acesse www.jucem.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16I584.B19-4 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
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XXIX 

A empresa possui t/ma filial instalada na FAZENDA LAGOINHA - LOCALIZADA NA 
RODOVIA MUNICIPAL, S/N9 KM 18 -__ZONA RURAL - OLIVEIRA - MG, CEP: 35540-000, 
com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PERAU - LOCALIZADA NA 
ESTRADA MUNICIPAL SÃO FCO DE PAULA ATE O PAULISTA, S/NQ - KM 10 - ZONA 
RURAL - SAO FRANCISCO DE PAULA - MG, CEP: 35543-000, com ramo de atividade de 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXXI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PRATA, LOCALIZADA NA 
ESTRADA PAINEIRAS A VAU DAS FLORES-MG, KM 3, ZONA RURAL - PAINEIRAS - MG, 
CEP N9 35.622-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO 
DE EUCALIPTO. 

XXXII 

o objetivo da sociedade é de INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE cAL VIRGEM, 
HIDRATADA, MICRO PULVERIZADA, DOLOMÍTICA, CALCÍTICA, MAGNESIANO, 
HIDROXIDO DE CALCIO, EXPLORAÇAO FLORESTAL com CULTIVO DE EUCALIPTO, 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL E COMERCIO ATACADISTA DE 
MADEIRA. 

, xxxm 

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 
15.000 (quinze mil) cotas de valor nominal de Fl$ 100,00 (cem reais) cada, assim distribuído 
entre os sócios: 

*N CESAR AUGUSTO LIMA 
3.750 cotas de FI$ 100,00 ........................................... .. FI$ 375.000,00 
VINICIUS JOSE LIMA 
3.750 cotas de FI$ 100,00 ........................................... .. FI$ 375.000,00 
ELIANA GERALDA LIMA 
7.500 cotas de FI$ 100,00 .................................................. .. FI$ 750.000,00 

TOTAL ....................................... .. R$ 1 .500.000,00 

 =-. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais    Certifico registro sob o n° 5880577 em 03/10/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29/09/20 _w 
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XXXIV 

O capital social se encontra registrado e integralizado em moeda corrente do pais. 

XXXV 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

XXXVI 

A administração da sociedade que era a cargo dos sócios ANTÔNIO LIMA 
FERNANDES e ELIANA GEFIALDA LIMA, ficará a cargo dos sócios ELIANA GERALDA 
LIMA, que fará uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente, podendo onerar ou 
alienar bens moveis e imóveis da sociedade e VINICIUS JOSE LIMA e CESAR AUGUSTO 

f¡ LIMA, que farão o uso do nome empresarial sempre em conjunto com outro sócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios ficam vedados, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de 
terceiros. 

XXXVII 

A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 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, fé pública, ou 

propriedade. 
XXXVIII 

Os sócios ELIANA GEFIALDA LIMA, VINICIUS JOSÉ LIMA e CESAR AUGUSTO f¡ LIMA, farão jus a uma retirada mensal, a título de “pró Iabore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes 

XXXIXI 

As sócia pode alterar o valor da retirada pró-Iabore, independente de alteração 
contratual, como disposto no inciso IV do artigo 1.071 do Código CiviI/2002. 

XXXX 

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas e designarão administrador quando for o caso. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n** 5880577 em 03I10l2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165546194 - 29109/2016. 
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acesse www.jucemg.mg.gov.br e informa n” do protocolo 1615846194 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em o4r1orzo1e por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ › a-. 
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XXXXI 

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, 
direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, 'formalizando se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

XXXXI 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades corn os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do 
sócios remanescente o valor de seus haveres será apurado e Iiquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

XXXXII 

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram 
contas justiticadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
cotas, os lucros ou perdas apuradas. Os lucros ou prejuízos auferidos em balanço geral ao 
final de cada exercício serão distribuídos ou retidos na empresa, conforme acordo entre os 
sócios, tomando-se por base o capital social registrado de cada um. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual. 

Formiga - MG, 19 de agosto de 2016 

ESPOLIO DE ANTÔNIO LIMA FERNANDES ELIANA GERALDA LIMA 
ELIANA GERALDA LIMA - INVENTARIANTE 

VINICIUS JOSE LIMA CESAR AUGUSTO LIMA 

@W 
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'W Campos, 21_7, Bairro da Serra, iavro esta escritura em que, perante mim, 

 iâsTAbo bia' iviniAsÍoiãriAis .. ' -': , ~-- 

COMARCA e MUNICÍPIO DE sem HORIZONTE 

6° TABELIONATO DE NOTAS “ 

Tabelião Prof. JOÃO TEODORO DA SILVA 

ATO n? 4971201541¡ - LIVR0944-N - FOLHAS-124/_130 
CERTIDÃO 

É CERTIFICO que, do livro e da 'folha 
acima .indicados, consta a escritura do 
teor seguinte: “Escritura pública de 
inventário e partilha que' outorgam 
ELIANA GERALDA LIMA e outros na 
sucessão de ANTÔNIO LIMA FERNANDES, 
com cessão parcial de meação. 

A 19 (dezenove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), em Beio 
Horizonte, Capital_ do Estado de Minas Gerais, República Federativa do 
Brasil, e neste Sexto Tabelionato de Notas, instalado à Praça Milton 

comparecem, , os sucessores por causa de moitecle 
ANTÔNIO LIMA FERNANDES, e saber: 1) ELIANA' GERALDA LIMA, 
carteira de identidade MG-2.309.115/PCMG, -CPF 357.138.606-04, viúva; 
2) VINÍCIUS JOSÉ LIMA, carteira de identidade MG-15.972.975/PCMG, 
CPF 097.851.506-40, solteiro, conforme assento lavrado sob número 
17555, na folha 109 do livro 109, no Ofício de Registro Civii das Pessoas 
Naturais de Formiga, Estado de Minas Gerais; 3) CÉSAR AUGUSTO 
LIMA, carteira de identidade MG-15.980.20t/PCMG, CPF 123.390.456-65, 
solteiro, conforme assento lavrado sob número 23479, na folha 92 do livro 
114, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais de Formiga. Todos os 
outorgantes são brasileiros, empresários e com endereço à Rua Benvindo 
Mateus de Oliveira, 98, Bairro Quinzinho, em Formiga, Estado de Minas 
Gerais, onde têm domicíilo. comparece, ainda,  
outorgantes, JOÃO ANTÔNIO LIMA CASTRO, inscrito na OAB-MG sob o 
número 57.168, CPF 585.109.156-87, brasileiro, divorciado, com endereço 
profissional à Rua Pernambuco, 353, conjunto 1409, Bairro Funcionários, 
em Belo Horizonte, onde tem domicilio. Reconheço a identidade dos 

“W comparecentes e sua capacidade_ para este ato. - Então, os outorgantes 
' me deciarami 1 - sucessão POR CAUSA DE MORTE - 1.1 - Que, a 2 

de janeiro de 2016, com a idade de .sessenta e dois anos, em Córrego 
Fundo, Estado de Minas Gerais, faleceu ANTÔNIO LIMA FERNANDES, ' 

conforme assento de óbito número 1767, na folha 142 do livro 2, no Oficio 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Córrego Fundo. 1.2 ~ Que o 
autor da herança era brasileiro, empresário, carteira de identidade M- 
65.093¡SSP- MG, CPF 186.629.196-34, com endereço à Rua Benvindo 
Mateus de Oliveira, 98, Bairro Quinzinho, em Formiga, Minas Gerais, onde 
tinha domicílio. 1.3 - Que o autor da herança era casado com ELIANA 
GERALDA LIMA sob o regime da comunhão universal de bens, desde '19 
de julho de 1986, conforme assento lavrado sob número 3061, na folha 

  Ê 
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227 do livro 6, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Formiga,- tendo sido a escritura de pacto antenupcia! lavrada' 'a-13' de 
junho de 1986,' na folha 176 do livro 197, no Primeiro Tabelionato de 
Notas de Formiga, com quem teve dois filhos de nomes VINÍCIUS JOSÉ 

LIMA e CÉSAR AUGUSTO LIMA, outorgantes qualificados no preâmbulo 
desta escritura, com mesmo estado civil mencionado que tinha na data do 
óbito do autor da herança. 1.4 - Que eies, outorgantes, desconhecem ter 
o autor da herança deixado' testamento e outros herdeiros, 0 que afirmam 
sob as penas da lei. 1.5 - Que o autor da herança deixou para serem 
inventariados os seguintes bens: 1.5.1 - apartamento de número 802 
(oitocentos e dois) do Residencia¡ Solaris, a ser construido na Pista de 
Rolamento no Condominio Residencial e Comercial Cindereia, em Formiga, 
Estado de Minas Gerais, com área privativa coberta de 145,35 metros 
quadrados, área comum coberta de 21,75 metros quadrados, ao qual 
apartamento está. vinculado o direito ao uso de, 2 (duas) vagas na 
garagem com área de 37,75 metros quadrados, bem como da 
correspondente fração ideal de 0,0430 (quatrocentos e trinta décimos 
milésimo) no terreno e nas coisas comuns do edifício, consistente o 
terreno com a área de 841,98 metros quadrados, conforme descrição na 
matrícula imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.15.013.0842.0015.0001, e comprada a fração. ideal mediante escritura 
lavrada a 14 de novembro de 2013, nas folhas 291/293 do livro 283, no 
Segundo Tabelionato de Notas de Formiga, registrada a 19 de novembro 
de 2013, sob número R-3 da matrícula 41.174, no Oficio de Registro de 
Imóveis de Formiga, sendo que a incorporação foi registrada sob o 
número R-z da matricula 41.001 do mesmo registro imobiliário, ao qual é 
atribuido o valor de R$392.767,00 (trezentos e noventa e dois mil 
setecentos e sessenta e sete reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda por R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); 1.5.2 - um 
terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 5 (cinco) da 
quadra K, sito à Rua Lau Belo, Bairro da Serra, em Formiga, Minas Gerais, 
com área de 300,00 metros quadrados, conforme descrição na matrícula 
imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal sob número 
00.04.079.0165.0000. 0000, e comprado mediante escritura lavrada a 9 
de fevereiro de 2012, na folha 130 do livro 322, no Primeiro Oficio de 
Notas de Formiga, registrada a 15 de fevereiro de2012, sob número R-3 
da matrícula 43.822, no Ofício de Registro de Imóveis de Formiga, ao qual 
' atribuído o vaior de R$50.000,00 (cinquenta 'mil reais), tendo sido e 
avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por R$560.000,00 (trinta mil 
reais); 1.5.3 - um terreno vago caracterizado como sendoo iote de 
número 8 (oito) da quadra 22 (vinte e dois), sito à Rua Anhanguera, Vila 
São Vicente, em Formiga, com área de 300,00 metros quadrados, 
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«Õ quadrados, conforme descrição na matricula imobiliária, com Inscrição na 

r¡ Imóveis de Formiga, ao qual é atribuído o valor de R$143.333,00 (cento e 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA E MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 

6° TABEL-IONATO DE NOTAS 

Tabelião Prof. JOÃO TEODORO DA SILVA 

conforme descrição na matrícula imobiliária, com inscrição na Prefeitura 
Municipal n° 00.12.035.0270.0000.0000, e comprado mediante escritura 
lavrada a 9 de fevereiro de 2012, na folha 131 do livro 322, no Primeiro 
Ofício de Notas de Formiga, registrada a 15 de fevereiro de 2012, sob 
número R-4 da matrícula 20.836, no Oficio deRegistro de Imóveis de 
Formiga, ao qual é atribuido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mi¡ 
reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
R$613.000,00 (sessenta mii reais); 1.5.4 ~ um terreno vago caracterizado 
como sendo o lote de número 14 (quatorze) da quadra 48 (quarenta e 
oito), sito à Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas Náutico 
Clube, Áreas para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito de 

Pontevlia, no Municipio de Formiga, com a área totai de 476,00 metros 

Prefeitura Municipal número 00.31.081.0217.0000.0000, e comprado 
mediante escritura lavrada a 8 de junho de 2011, nas folhas 175 verso e 
177 do iivro 63, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Notas de Pontevila, registrada a 14 de junho de 2011, sob número R-1 da 
matricula 54.257, no Ofício de Registro de Imóveis de Formiga, ao quai é 
atribuído o valor de R$143.333,00 (cento e quarenta e três mil trezentos e 
trinta e três reais), aceito pela Secretaria de Estado de Fazenda; 1.5.5 - 
um terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 15 (quinze) 
da quadra 48 (quarenta e' oito), sito à Alameda 7, no prolongamento do 
Loteamento Furnas Náutico Clube, Áreas para Ranchos em forma de 
Loteamento, no distrito de Ponteviia, Municipio de Formiga, com a área 
total de 504,00 metros quadrados, conforme descrição na matricula 
imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal número 00310810231. 
0000.0000, e comprado mediante escritura lavrada a 8 de junho de 2011, 
nas folhas 177 verso e 179 do livro 63, no Oficio de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Notas de Pontevila, registrada a 14 de junho de 
2011, sob número R-1 da matrícula 54.258, no Ofício de Registro de 

quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais), aceito pela Secretaria 
de Estado de Fazenda; 1.5.6 - um' terreno vago caracterizado como sendo 
o lote número 16 (dezesseis) da quadra 48 (quarenta e oito), sito à 
Aiameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas Náutico Clube, Áreas 
para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito de Pontevila, Município 
de Formiga, com a área total de 500,50 metros quadrados, conforme 
descrição na matrícula imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal n° 
00.31.0531. 0245000013000, e comprado mediante escritura lavrada a 8 
de junho de 2011, nas folhas 179 verso e 181 do livro 63, no Ofício de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Notas de Pontevila, registrada a 
14 de junho de 2011, sob número R-1 da matrícula 54.259, no Oficio de 
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Registro .de Imóveis de Formiga, ao qual é atribuído o- valor de 
R$143.333,00 (cento e quarenta e três mil trezentos e .trinta e três reais), 
aceito pela Secretaria de Estado de Fazenda; 1.5.7 - terreno com a área 
de 806,40 metros quadrados, limites e confrontações conforme matrícula 
imobiliária, onde existia a casa de morada sita à Rua Lassance Cunha, 
número 243 (duzentos e quarenta e três), Bairro Quinzinho, em Formiga, 
Minas Gerais, com inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.08.004.0420.0000.0000 e comprado mediante escritura lavrada' a 10 
de setembro de 2014, na folha 140' do livro 337, no Primeiro Oficio de 
Notas de Formiga, registrada a 16 de setembro de 2014, sob número R-'3 

da matricula 57.963, no Oficio de Registro de Imóveis de Formiga, ao qual 
é atribuído o valor de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), iq aceito na avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda; 1.5.8 - imóvel 
residencial sito à Rua Benvindo Mateus de Oliveira, número 98 (noventa e 
oito), vila Soares, em Formiga, com área construida de 301,75 metros 
quadrados, e seu respectivo terreno formado pelo lote número 248 
(duzentos e quarenta e oito) da quadra 2 (dois), com área de 550,00 
metros quacírados, limites e confrontações conforme descrição na 
matricula imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.08.002.0248.0000.0001, estando matriculado desde 6 de setembro de 
2000, sob o número 43.814, no Oficio de Registro de Imóveis de Formiga, 
na quai matrícula foi averbada, sob o número AV-2, a certidão em que foi 
concedido o habita-se para o imóvel descrito, expedida pela Prefeitura 
Municipal de Formiga, tendo sido as aquisições anteriores registradassnas 
matriculas 37.443 e 37.444 do mesmo registro imobiliário, ao qual é 
atribuído o valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), tendo sido 
avaiiaclo peia Secretaria de Estado da Fazenda por R$600.000,00 
(seiscentos mil reais); 1.5.9 - um terreno vago localizado na quadra “D", 
sito à Rua Benvindo Mateus de Oiiveira, Vila Soares, em Formiga, com 
área de 408,36 metros quadrados, conforme descrição na matrícula 

"N, imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.08.002.0205.0000 e está matriculado desde 26 de junho de 2015, sob 
o número 66-343, no Ofício de Registro de Imóveis de Formiga, tendo sido 
a aquisição anterior registrada na matricula 54.102 do mesmo registro 
imobiliário, ao qual é atribuído o vaior de R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda por R$280.000,00 (duzentos e oitenta mii reais); 1.5.10 - um 
terreno constituido pelo lote número 19 (dezenove) da quadra 9 (nove), 
Bairro denominado Morada .do Sol, em Carmo da Cachoeira, Estado de 
Minas Gerais, com área total de 250,00 metros quadrados, medidas e 
confrontações conforme descrição na matrícula imobiliária, com inscrição 
na Prefeitura Municipal número 01.04.009.0477.001, e comprado 
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mediante escritura lavrada a 19 de março de 2004, na folha 001 do livro 
106, no Serviço Notarial de Carmo da Cachoeira, registrada a 22 de março 
de 2004, sob o número R-1 da matrícula 36.621, no Ofício de Registro de 
Imóveis de Varginha, MG, ao qual é atribuído o valor de R$6.000,00 (seis 
mii reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
R$2S.000,00 (vinte e cinco mil reais); 1.5.11 - um terreno constituído 
pelo lote número 21 (vinte e um) da quadra 9 (nove), Bairro denominado 
Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, Estado de Minas Gerais, com 
área total de 250,00 metros quadrados, medidas e confrontações 
conforme descrição na matrícula imobiliária, com inscrição na Prefeitura- 
Municipai número 01.04.009.0467.001 e comprado mediante escritura 
lavrada a 19 de março de 2004, na foiha 001 do livro 106, no Serviço f¡ Notarial de Carmo da Cachoeira, registrada a 22 de março de 2004, sob o 

l número R-1 da matrícula 36.622, no Oficio de Registro de Imóveis de 
Varginha, MG, ao qual é atribuido o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 
tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 1.5.12 - 40.000 (quarenta mil) 
cotas da sociedade ANEL IMOBILIÁRIA LTDA., com endereço na Rodovia 
BR 354, quilômetro 501,9, sala 2, zona rural, em Formiga, onde tem sede, 
inscrita no CNPJ sob n° 23.597.741/0001~05, às quais é atribuído o valor 
de R$4.000.000,00 (quatro miihões de reais), aceito pela Secretaria de 
Estado da Fazenda; 1.5.13 - 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas da 
sociedade BRASIMINAS MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., 
com endereço no lugar denominado Boqueirão, Distrito de Sobradinho, 
Municipio de Córrego Fundo, MG, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o 
número 25.723.502/0001-64, às quais é atribuido o valor de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo sido avaliadas peia 
Secretaria de Estado da Fazenda por R$147.579,42 (cento e quarenta e 
sete mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos); 
1.5.14 - 1.782.000 (um milhão setecentas e oitenta e duas) cotas da 

*y sociedade CALCINAÇÃO ARCO IRIS LTDA., com endereço na Fazenda 
Varões, no lugar denominado Malícia, zona rural, em Arcos, Estado 'de' 
Minas Gerais, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o número 
15.605.119/0001-65, às quais é atribuído o valor de R$1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais), tendo sido avaliadas peia Secretaria de 
Estado da Fazenda por R$2.039.542,35 (dois miihões trinta e nove mii 
quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos); 1.5.15 ~ 

15.000 (quinze mii) cotas da sociedade CAL ARCO ÍRIS LTDA., com 
endereço na Rodovia BR 354, quilômetro 501,9, zona rural de Formiga, 
MG, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o número 19.281.807l0001-78, 
às quais é atribuido o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), tendo sido avaliadas pela Secretaria de Estado da Fazenda por 

 Junta Comercial do Estado da Minas Gerais  Certifico registro sob o n" 5880577 em 03110/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nira 31201584609 e protocolo 165846194 - 29109/2016. " Autenticação: 42091B81369FAD06D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/584519-4 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 0411012016 por Marinely de Paula Bomtim - Secretária-Geral. A   pág. m2? 

W 



R$63.110.993,46 (sessenta e três milhões cento e dez mil novecentos e 
noventa e- três reais e quarenta e seis centavos); 1.5.16 - 508.000 
(quinhentas e oito mil) cotas -da sociedade ANEL TRANSPORTES' LTDA., 
com endereço na Rodovia BR 354, quilômetro 501,9, sala 1, zona rurai de 
Formiga, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o número 22.496.442/ 
0001-03, às quais é atribuído o valor de R$508.000,00 (quinhentos e oito 
mil reais), tendo sido avaliadas pela Secretaria de Estado-da Fazenda 'por 
R$4.170.951,83 (quatro milhões cento e setenta mi! novecentos e 
cinquenta e um reais e oitenta e três centavos). 1.6 «- Que os imóveis 
descritos estão livres de ônus reais, fiscais e outros judiciais ou 
extrajudiciais, inexistindo, em relação a eles, ações reais ou ações 
pessoais reipersecutórias; 1.7 - Que o espólio, com referência aos seus 
bens e às suas rendas, está quite com a Fazenda Pública nas esferas 
federal, estadual e municipal, segundo comprovantes a serem 
relacionados no encerramento desta escritura. 1.8 - Que eles, 
outorgantes, pressupõem a inexistência de divida do espóiio, dado o pleno 
conhecimento que têm da situação patrimonial do autor da herança. 2 - 
INVENTÁRIO - 2.1 - Que, sendo os sucessores capazes e estando 
concordes, optam por fazer este inventário e a partilha mediante escritura 
pública, como permite o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 610 do Código 
de Processo Civil. 2.2 - Que escolhem, como inventarlante, ELIANA 
GERALDA LIMA, por estar ela na posse dos bens e exercendo os rnisteres 
de administradora, com poderes para representar o espólio judicial e 
extrajudicialmente, administrar todos os seus bens, bem como contratar 
advogado, a fim de defender os interesses do espólio em Juizo ou fora 
dele, ativa e passivamente, inclusive no cumprimento de obrigações ativas 
e passivas pendentes. 3 - CESSÃO PARCIAL DE MEAÇÃO - Que, para 
maior comodidade na partilha, a meeira ELIANA GERALDA LIMA cede 
gratuitamente parte de sua meação aos filhos VINÍCIUS JOSÉ LIMA e 
CÉSAR AUGUSTO LIMA, atribuindo à cessão o valor de R$142.383,00 

¡ (cento e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais), sendo 
R$35.141,31 (trinta e cinco mil cento e quarenta e um reais e trinta e um 
centavos) para VINÍCIUS JOSÉ LIMA e R$107.241,69 (cento e sete mil 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) para CÉSAR 
AUGUSTO LIMA. 4 - PARTILHA - Que estipularn a partilha dos bens 
nestes termos: 4.1 - ORÇAMENTO - Que o ativo apurado do espólio 
atinge o montante de R$10.022.756,00 (dez milhões, vinte mil e dois mil, 
setecentos e sessenta e seis reais). separando-se deie a meação da viúva, 
no valor de R$5.011.383,00 (cinco milhões onze mil trezentos e oitenta e 
três reais) resta o monte partível de igual valor. Excluindo o vaior da 
cessão de R$142.383,00 (cento 'e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e 
três reais) e dividindo-se o monte partivei entre os dois herdeiros filhos, 

   . wÊàJunla Comercial do Estado de Minas Gerais 
_  gcenifico registro sob o n° 5880577 em 03110/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29/09/2016. " Autenticação: 42091BBB69FADOôD48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para validar este documento, 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16158415194 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 04110/2016 por Marinely de Paula Bomiirn - Secretária-Geral.    m.. 

n* , muuu pág. 18/27 uniram -  



ESTADO DE MINAS Gemas 
COMARCA E muurcipro na new HORIZONTE 

6° TABELIONATO DE NOTAS 

Tabelião Prof. JOÃO TESODORO DA SILVA 

cabe ao herdeiro VINÍCIUS JOSÉ LIMA o quinhão de R$2.505.691,50 (dois 
milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa e um reais e 
cinquenta centavos) acrescido da Cessão de R$35.141,31 (trinta e cinco 
mil cento e quarenta e um reais e trinta e um centavos) e cabe ao 
herdeiro CÉSAR AUGUSTO LIMA o quinhão de R$2.505.691,S0 (dois 
milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa e um reaise 
cinquenta centavos) acrescido da cessão de R$107.241,69 (cento e sete 
mii duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). 4.2 - 
FOLHAS DE PAGAMENTO - Egzmgggo PAGAMENIQ à viúva meeira 
ELIANA GERALDA LIMA no valor de R$4.869.000,00 (quatro milhões 
oitocentos e sessenta e nove mil reais). Cabe-lhe, em pagamento da sua 
meação, os seguintes bens: a) parte ideal de 20% (vinte por cento) de 

"O um terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 8 da quadra 
' 22, sito à Rua Anhanguera, Vila São Vicente; em Formiga, descrito no item 

1.5.3 nesta escritura, no valor de R$0.000,00; b) terreno com a área de 
806,40 metros quadrados, onde existia a. casa de morada sita à Rua 
Lassance Cunha, número 243, Bairro Quinzinho, em Formiga, Minas 
Gerais, descrito no item 1.5.7 nesta escritura, no valor de R$650.000,00; 
c) imóvel residencia! sito à Rua Benvindo Mateus de Oiiveira, número 98, 
Vila Soares, em Formiga, descrito no item 1.5.8 nesta escritura, no valor 
de R$230.000,00: d) 20.000 cotas da sociedade ANEL IMOBILIÁRIA 
LTDA., descritas no item 1.5.12; nesta escritura, no valor de R$ 
2.000.000,00; e) 75.000 cotas da sociedade BRASIMINAS MINERAÇÃO E 

COMÉRCIO DE CALCÁREG LTDA., descritas no item 1.5.13 nesta escritura, 
no valor de R$575.000,00; f) 891.000 cotas da sociedade CALCINAÇÃO 
ARCO IRIS LTDA., descritas no item 1.5.14 nesta escritura, no valor de R$ 
900.000,00; g) 7.500 cotas da sociedade CAL ARCO ÍRIS LTDA., descrita 
no item 1.5.15 nesta escritura, no valor de R$750.000,00; h) 254.000 
cotas da sociedade ANEL TRANSPORTES LTDA., descrita no item 1.5.16 
nesta escritura, no valor de R$254.000,00. 5530111129 EAQAMENTO ao 

P¡ herdeiro VINÍCIUS JOSÉ LIMA no valor de R$2.505.691,50 (dois 
miihões quinhentos e cinco mii seiscentos e noventa e um reais e 
cinquenta centavos), Cabe-lhe, em pagamento de seu quinhão, os 
seguintes bens: a) um terreno vago caracterizado como sendo o lote de 
número 5 da quadra K, sito à Rua Lau Belo, Bairro da serra, em Formiga, 
Minas Gerais, descrito no item 1.5.2 nesta escritura, no vaior de 
R$550.000,00; b) parte ideal de 20% (vinte por cento) de um terreno vago 
caracterizado como sendo o iote de número 8 da quadra 22, sito à Rua 
Anhanguera, Vila São Vicente, em Formiga, descrito no item 1.5.3 nesta 
escritura, no valor cle R$310.000,00; c) um terreno vago caracterizado 
como sendo o lote de número 15 da quadra 48, sito à Alameda 7, no 
prolongamento do Loteamento Furnas Náutico Cíube, Áreas para Ranchos 
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em forma de Loteamento, no distrito.de Pontevila, Municipio de Formiga, 
descrito no item 1.5.5'nesta escritura, no valor de R$143.333,00; d) parte 
ideal de 60% (sessenta por cento) de um terreno vago caracterizado 
como sendo o lote número 16 da quadra 48, sito'à Alameda 7, no 
prolongamento do Loteamento Furnas Náutico Clube, Areas para Ranchos 
em forma de Loteamento, no distrito de Ponteviia, Município de Formiga, 
descrito no item 1.5.6 nesta escritura, no valor de R$135.999,80; e) um 
terreno vago localizado na quadra “D", sito à Rua Benvindo Mateus de 
Oliveira, Vila Soares, em Formiga, descrito no item 1.5.9 nesta escritura, 
no valor de R$250.000,00; f) um terreno constituído pelo lote número 19 
da quadra 9, Bairro denominado Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, 
Minas Gerais, descrito no item 1.5.10 nesta escritura, no valor de 
R$6.000,00; g) um terreno constituído peío lote número 21 da quadra 9, 
Bairro denominado Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, 
descrito no item 1.5.11 nesta escritura, no valor de R$6.000,00; h) 10.000 
cotas da sociedade ANEL IMOBILIÁRIA LTDA., descrita no item 1.5.12 
nesta escritura, no valor de R$000.000,00; i) 37.500 cotas da sociedade 
BRASIMINAS MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., descrita no 
item 1.5.13 nesta escritura, no vaior de R$3.500,00; j) 445.500 cotas da 
sociedade CALCINAÇÃO ARCO IRIS LTDA., descritas no item 1.5.14 nesta 
escritura, no valor de- R$450.000,00; k) 3.750 cotas da sociedade CAL 
ARCO ÍRIS LTDA., descrita no item 1.5.15 nesta escritura, no valor de 
R$375.000,00; I) 127.000 cotas da sociedade ANEL TRANSPORTES LTDA., 
descrita no item 1.5.16 nesta escritura; no valor de R$127.000,00. 
rsncergo PMENTO ao herdeiro CÉSAR AUGUSTO LIMA no valor de 

R$505.691,50 (dois milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa 
e um reais e cinquenta centavos). Cabe-lhe, em pagamento de seu 
quinhão, os seguintes bens: a) apartamento de número 802 do 
Residencial Solaris, sito na Pista de Rolamento no Condominio Residencial 
e Comercial Cinderela, em Formiga, Minas Gerais, descrito nó item 1.5.1 

¡ nesta escritura, no valor de R$392.767,00; b) parte ideal de 60% 
(sessenta por cento) de um terreno vago caracterizado como siendo o. lote 
de número 8 da quadra 22, sito à Rua Anhanguera, Wa São Vicente, em 
Formiga, descrito no item 1.5.3 nesta escritura, no valor de R$130.000,00; 
c) um terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 14 da 
quadra 48, sito à Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas 
Náutico Clube, Áreas para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito 
de Pontevila, no Município de Formiga, descrito no item 1.5.4 n_eta 

escritura, no valor de R$143.333,00; d) parte idea! de 40°/o (quarenta por 
cento) de um terreno vago caracterizado como sendo o lote número 16 da 
quadra 48, sito à Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas 
Náutico Clube, Áreas para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito 
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de Pontevila, Município cle Formiga, descrito no Item 1.5.6 nesta escritura, 
no vaior de R$9.333,20; e) 10.000 cotas da sociedade ANEL 
IMOBILIÁRIA LTDA., descritas no item 1.5.12 nesta escritura, no valor de 
R$1.000.000,00; f) 37.500 cotas da sociedade BRASIMINAS MINERAÇÃO 
E COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., descritas no item 1.5.13 nesta 
escritura, no valor de R$7.500,00; g) 445.500 cotas da sociedade 
CALCINAÇÃO ARCO IRIS LTDA., descritas no item 1.5.14 nesta escritura, 
no valor de R$450.000,00; h) 3.750 cotas da sociedade CAL ARCO IRIS 
LTDA., descrita no item 1.5.15 nesta escritura, no vaior de R$375.000,00; 
i) 12391000 cotas da sociedade ANEL TRANSPORTES LTDA., descrita no 
item 1.5.16 nesta escritura, no valor de R$127.000,00. 5 
DECLARAÇÕES ?INAIS - Declaram~me ainda os outorgantes, sob as 
penas da lei, que: 5.1 - o conteúdo das certidões de registro civil 
mencionadas nesta escritura permanece inalterada; 5.2 - desde já, 
requerem aos Oficiais de Registro de Imóveis competentes o 
procedimento de averbação ou de averbações, se necessárias ao registro 
desta escritura; 5.3 - que estão quites referentes a todas as obrigações 
para com o condomínio do Residencial Solaris, e que se obrigam a cumprir 
e fazer respeitar a convenção de condomínio do referido edificio. 
CONCLUSÃO - Destarte, dou por concluído este inventário, a fim de que, 
à viúva e a cada um dos herdeiros filhos seja atribuída a titularidade de 
sua meação e de seu respectivo quinhão, corn a posse ou a comprasse, 
conforme o caso, bem assim os direitos e ações que os asseguram. A 
pedido dos comparecentes, com a assistência jurídica do advogado 
nomeado no preâmbulo desta escritura, lavro-a em meu livro de notas, 
após consuita na Centre! Nacional de Indisponibilidade de Bens, a quai, 
pelo código HASH 4d8a.1f62.a2a2.6eb9. d806.526e.649b.7111.1ad4.2cb8, 
nesta data, resultou negativa para o número citado de inscrição do autor 
da herança no CPF. Assim procede a fim de constituir tltuio hábil a 
produzir os seus efeitos jurídicos, como permite o disposto no § 1° do 
artigo 610 do Código de Processo Civil, e o disposto no artigo 3° da 
Resolução n° 35, de 24 de abril de 2007, emanada do Conselho Nacional 
de Justiça, assim como o disposto no artigo 180 do Provimento n° 260, de 
18 de outubro de 2013, emanada da Corregedoria-Geral de Justiça de 
Minas Gerais, este último a seguir transcrito: "Art. 180. As escrituras 
públicas de inventário e partilha, de separação e de divórcio consensuais 
não dependem de homologação judicial e são titulos hábeis para o 
registro civii e ,o registro imobiliário, para a transferência de bens e 
direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à 
materialização das transferências de bens e levantamento de vaiores 
(junto ao DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
instituições financeiras, companhias teiefônicas e outros)". Os 
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outorgantes, para maior segurança do negócio jurídico. foram orientados 
sobre a possibiiidade de obter, em nome do autor da herança, certidões 
dos órgãos judiciais estaduais e federais, concernentes a distribuição, 
ajuizamento ou trâmite de feitos, assim como foram cientificados da 
possibilidade de obter certidão de débitos trabalhistas no sítio eletrônico 
do Tribunal Superior do Trabalho. @ram-me apresentados g again 

r ivados ste Tabelio e Notas - im ens d' ' ' d s eo 

grgtgçglg 53598. gs seguintes documentos: a) certidões de registro de 
casamento, óbito e escritura de pacto antenupcíal do outorgante datadas 
de 15 e 18 de juiho de 2016; b) certidões de nascimento das partes 
datadas de 15 de julho de 2016; c) certidões de matriculas atualizadas 
dos imóveis e certidões de ônus reais e ações expedidas peios Ofícios do 
Registro de Imóveis de Formiga e Varginha, em 19 e 22 de juiho de_ 2016, 
nos termos das quais não há Inscrição de ônus reais, de penhoras, 
arrestos ou sequestros, nem inscrição de citação de ações reais ou ações 
pessoais reipersecutórias, relativamente aos imóveis descritos; d) certidão 
de pagamento de 1'l'CD expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda de 
Minas Gerais em 28 de junho de 2016, contendo a base de cáiculo do 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no valor de 
R$37.999.533,53 e diferença de partilha no vaior de R$4.166,66 e a 
apuração cio imposto no montante de R$899.976,68, tendo sido 
concedido o desconto de R$284.996,50, totalizando o valor pago de 
R$1.614.980,18 e recolhimento em 31 de março de 2016, pelo 
Documento de Arrecadação Estadual 00053500966-64; e) certidões 
positivas de débitos com efeitos de negativas emitida pela Prefeitura 
Municipal de Formiga em 4 de agosto de 2016 e eficácia até 4 de 
setembro de 2016, nos termos das quais foram localizados débitos cuja 
responsabilidade tributária ou fiscai é ao mesmo atribuido com referência 
aos imóveis descritos 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, ressalvado a 
Fazenda Pública no direito" de constituir novos créditos cuja 
responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte, e Eine, 

porventura, venham a ser apurados posteriormente; f) certidão negativa 
de débitos emitida pela Prefeitura Municipai de Formiga em 1° de agosto 
de 2016 com eficácia até 30 de setembro de 2016, nos termos da qual 
não constam débitos tributários relativos ao imóvel describe no item 1.5.7, 
ressalvado a Fazenda Municipal o direito de cobrar débitos que venham a 
ser constatados; g) certidão positiva de débitos com efeito de negativa 
emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga em 4 de agosto de 2016 e . 

eficácia até 4 de setembro de 2016, nos termos da qual foram localizados 
débitos cuja responsabilidade tributária ou fiscal é ao mesmo atribuido 
com referência ao' imóvei descrito no item 1.5.8, ressalvado a Fazenda 
Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certiñco registro sob o n° 5880577 em 03110/2015 da Empresa CAL ARCO lRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29.109/2016. 
Autenticação: 42C91BBDSQFAD06D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 165845194 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 04¡10I2016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral.  pág. 22/27 
.32 

O42:: 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA E MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE P _ _ 

agina 
6° TABELIONATO DE NOTAS 11 de 12 

Tabelião Prof JOÃO 'reooono DA SILVA 

ser igualmente atribuida ao contribuinte, e que, porventura, venham a ser 
apurados posteriormente; h) certidão negativa de débitos emitida pela 
Prefeitura Municipal de Formiga em 18 de agosto de 2016 com eficácia até 
17 de outubro de 2016, nos termos da qual não constam débitos 
tributários relativos ao imóvei descrito no item 1.5.9, ressaivado a 
Fazenda Municipal o direito de cobrar débitos que venham a ser 
constatados; i) certidão negativa de número 0001954, expedida pela 
Prefeitura Municipal de Carmo Cachoeira, em 8 de agosto de 2016 e 
eficácia até 6 de novembro de 2016, nos termos da qual não há débitos 
com referência aos imóveis descritos nos itens 1.5.10 e 1.5.11, ressalvado 
o direito do fisco municipal quanto a quaisquer débitos que venham a ser 
apurados; j) certidão negativa de débitos relativos a tributos e à Dívida 

'É Ativa da União, em nome do autor da herança, emitida pelaSecretaria da 
i Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria~Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), em 30 de junho de 2016, com eficácia até 27 de 
dezembro de 2016, dela constando que se refere à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange as contribuições sociais 
previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991; k) certidão negativa de débitos tributários 
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais em 4' de 
julho de 2016, com eficácia até 2 de outubro de 2016, nos termos da qual 
não há débito de responsabilidade do autor da herança, ressalvando o 
direito de cobrar e inscrever dívidas que vierem a ser apuradas; l) 
certidão negativa de débitos emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga, 
com a data de 4 de julho de 2016 e eficácia até 2 de setembro de 2016, 
nos termos da qual não constam .débitos tributários relativos ao autor da 
herança, ressaivada a cobrança de débitos apuráveis; Po) certidão 
expedida a 9 de agosto de 2016, nos termos da qual não consta 
testamento do autor da herança na Central de Atos Notariais e de Registro 
da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; n) 

f¡ documento datado de 19 de agosto de 2016, resultante de pesquisa no 
site da Central Naclonat de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, 
em consulta ao Registro Central de Testamentos On Line - RCTO, nos 
termos do qua¡ o Colégio Notarial doBrasii ;Conselho Federal informa que 
não consta a lavratura de itestàmento-_pú_biico,.. aprovação de testamento 
cerrado ou revogação deítestamentos outorgados pelos autores das 
heranças, ressalvando que ta: pesquisa contempla atos enviados pelos 

. Estados de São Paulo, Espirito Santo, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Santa  Catarina, Rio Grande do sulsrMato Grosso; »Mato Grosso do Sul e Distrito 
i Federal; o) certidão negativãÍdé. débitos trabalhistas com a data de 29 de 

julho de 2016 e eficácia até 24 de janeiro de 2017, emitida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, nos termos da quai o autor da herança não consta 

l 

l 
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do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; p) contratos sociais, 
k alterações contratuais e certidões simpiiñcadas datadas de 18 de agosto 

de 2016; q) extratos bancários. - Sendo iida a escritura (aos 
comparecentes e verificada a sua conformidade, eles a outorgam, aceitam 
e assinam juntamente com o seu advogado, cientes de que, consoante o 
disposto no artigo 1° da Instrução Normativa RFB n° 897, de 29 de 
dezembro de 2008, que alterou a redação do artigo 6° da Instrução 
Normativa SRF N° 81, de 11 de outubro de 2001, deverá ser apresentada 
à Secretaria da Receita Federal do Brasi¡ a decfaração final de espólio até 
o último dia do mês de abril do ano-calendário a este subsequente. 
EMITIDA A 9.0.1. -- DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA (BELO 
HORIZONTE CARTÓRIO oo 6° OFÍCIO DE NOTAS - 'CNPJ 'Í 16.745.572/9001-30). Eu, Vanderlela Rodrigues de Oliveira, Tabelêã de 

' Notas substituta, a digitei, dou fé e assino, encerrando o ato." - Estão 
Eançadas no livro as assinaturas de ELIANA GERALDA LIMA, CÉSAR 

AUGUSTO LIMA, VINÍCIUS JOSÉ LIMA, JOÃO ANTÔNIO LIMA CASTRO e 
de VANDERLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. - Esta certidão, em 12 (doze) 
taudas grampeadas, numeradas e rubricadas, a qual fiz digitar em 19 
(dezenove) de _agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), contém a cópia fiel 
do original. bou fé. - O 

m0, Jaime, ílírzatoio 
PODER JUQIÇIÁRIO àTJl-'IG ' 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA' 

E°Taha|ionatn de Natas da Belo Horizonte-MG 

Selo ,Eletrohiw N° Awtasoos 
'Cátia Seg.: 692D;B,543.2765.1931 

/x Quantídaçlede atos: '1 
:mamas 137a « mins-ss? _. vazar FÍrmtRS 21.35 

Consumo aOvtraiidadte-_destesrela no site:- 
.. hrttns rfiseiçsxjrng .j usLhr_ 

@resumem 
'lan JOÃO :sonoro MSM. 

Enoaavatwawtnünn 
Beutrhlnhb !calm 
Pç. #Mun &TIRAR-hn- 
GEP :one-man: 3221-2# 
BBDHORIZDHTE-MGEUB 

-._ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5880577 em 03l10I2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Niro 31201584609 e protocolo 165846194 - 29109/2016. 

' Autenticação: 421391BBD89FADO6D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 16.1554619-4 e o codigo de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

 
assinada em O4.l10f2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  " pág. 24/27 
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Anexo 

'ldentiñoação íddPró " 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data 

16158451 9-4 .1163619701632 291091201 6 

Identificaxcãóídcué) 
CPF_____ _  
097.851 .506-40 

357.138.606-04 _ 

123.390.456-65  
 

 Nome . ._ .- 

_ yifxilclqs ÍÍMÇJSHÉSLEIIÍAWA(  'A 5. :ANA GÉRÀLBA uma  
u  ECEHSARAUGÚEÉTÇÍJEÊNLJMÁ: 3 _ "í E_ 

  

 

 

Belo Horizonte. Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
- Certifico registro sob o n” 5560577 em 03I10f2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - 29f09I2016. 
Autenticação: 42091BBD69FAD06D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomñm - Secretária-GeraL Para validar este documento. 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 1615843194 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 04110/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 9 
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Secretaria de Governo da Presidência da Repúbiioa 
Secretaria Especie: da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariai e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estadode Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente. da empresa CAL ARCO IRIS LTDA, de nire 3120158460-9 e 
protocolado sob o número 16/584619-4 em 29/09/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 
5880577, em 03/10/2016. O ato foi deferido digitaimente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula- Bomñm. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eietrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (httpzl/ 

portalservicosjucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcassolviaUnícajsf) e informar o número de 
Protocolo e chave de segurança» - '  7  ' -. -- 

Capa de Processo   " " 
o 'ügga-“Lwvezã r À A _ w 

. Nome. ' u  
097.851.506-40 'IQVINICIUS JOSE-AJMA  
357.133.606-04 _ - ELIANA GERALDA LIMA""  
123.390.456-65' : CESAR AUGUSTO LIMA;- 

      
   Documento 'Principal    

   

   CPF.   ' Nórne  
097.851.506-40 VINICIUS JoâEijri/I_  -_ 

357.138.606-04 .ELÍIANAÍIGERALDAWLIMA  
123.390.456-65 -. CEÉAR AUGUSTO LIMA 

 
    NOITE* .   
097.351.506-40 'VINICIUS JOSE. LIMA 
357.133.606-04: ELIANA GERALDA LIMA¡ o. 

123.390.456-65; __ - -cEsARAUGUSTcíLIII/IÀ” 

: ":¡CÍBeI:o__Horiz:onte. Segunda-feira, _C13 de Outubro cie;»2016 3 

 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

Junla Comercial do Estado de Minas Gerais «;_____" Certifico registro sob o n° 5880577 em 03/10/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Niro 31201584609 e protocolo 165846194 - 29/09/2016. S? à ' Autenticação: 42C91BBDSQFADOSD48CO93Ea285C39E49D14CB8A. Marineiy de Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para validar este documento. 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/584619-4 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmenle e 

assinada em 04/1 13/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Gera. .a 5 _ _ É 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS' 
Registro Digital 

0 ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

CPF Nome 

150.862.326-00 ZEUA-DACQSÍÀ: . _aY^'-.-9^N.T'.?=' 

873.638.956-00 
_ wMARlNELYiDE PAULA _ 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 da Outubro de 2016 

 .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n° 5880577 em 03110/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165848194 - 29110912016. 

Autenticação: 42091BBD69FAD06D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, % acesse wvm.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16158415194 e o código de segurança RydX Esta cópia fo¡ autenticada digitalmente e 

assinada em 04/10/2016 por Marinaly cia Paula Bomfim - Secretária-Geral. y _ _.. 

%_. .. pág. 27/27  



CAL &ma; raçnàsàs- ;mà 
ca¡ Virgem, Hiqratada e'n11§crepg§yer¡z1asla:_ 

CNPJ 1e.zea;eo_7ruso1-7a. 
1n.s_:-:. Est. 281_'.›423953“0g38 

 
ANEXQ :V: 

'PREGÃO ELETRÕNJCG DE REGLE$TRQ naPaaços w emana 
PRGCESSG ¡Jerrgtaaim w 434125016 

MENOR PREÇO ?QR ÃTÉM 

"W ÚECLARÀÇÃÕ DE SNEXESTÊNCIÀ. ÊÊ-"ÉÊMPREGASO mama 
NQ:Q1J%ADRLQÃQAT EMPRESA EMPREGADORA 

DÉCLÀRAÇÂÕ 

A signatária GAL ARCO] [E33 LTEJA¡ @Fifa¡*1Sí-2SÊEaTSCWIOGÓ1518, neste: ato 
representada* _peía .Sra. EL-EANA GERÁLÚA LIMA, RG' n*° M61» ':2.309.1_1$- 
SSP/MG e CPF _nÉ_.§5.7.138.ÍôQ6-94, Deciara- :me Jnãz; jpàssiuíñáoá, .em nosso 
Quadro de Pessoaíi, *empregádoàg menores' _de ÍIÊCCÍBZÓÍÍQ) -aníes em' lira-baião 
nóíurno, perigoso ou ânsartugbce. e. ém' 'quaiquíer -írawbajfih_o, menores -de 16. 

(dezesseis) anos', seiva na .condição de aprendiz", a padirde iüquatorze) anos, 
em observância à Lei Federal n** 9854,_ fia 211039,_ que attera a Le¡ n** 

,X Sõôâlíâíâ_ 

FormigafMG, 16.66 nevembro de2016. 

 CALAR à !Ras LTDA; 
Eliana Geraida Lima 
Sócia Gerente -TÂdmínisfratiya 
RG_ n” MG - 2.309.115. 
CPF n** 357.138.606-04 

'Fábrjgg Rodbvía si: 354":- Km 591,9_ Fónnigalksãô g_ ÊoneFaK-z fá7):f3.322§1'6?s u -CÉÃP zsssfvàyeoo' À 

I ñnd. Çorrgsgogdgqgía: R: Berívindqhnaíezqs de-Oiiveira, 98-- BejíE-rb Quãnízinho: 
- -wwyxccalarcoêrisxzcnxbr ~ vendamêcãlarcoírisíszorn-b; 



1sn1i2n16 Ciomprovante de. l'náêz.'içãkg_.g désituaçãa Cadagitai -- Impreasàa 

comprovante de Inscrição_ e de Situação cadastra¡ 
,_ .n. ...w .V _ _s_ .aawbwpuuo rvñhfNnivvurrnnhi V,.....^.--.....-.».....m.-..Amm._«' "van . ........__...-.. u.. ,mn uux/Laú 

Contribuinte, 

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houvgr qualquerfdivergàncíaprqviüencie junio à 
RFB 'a sua atUaÊÉzação-cadastral. 

RÉFÚBLICÁ FEDERATIVA m BRAszL 

CADASTRO NAÇIGNÀL m @msm JURÍDICA  
:suéhsssncaüszmsça ::FV - _ - - u *“ _h n . " = .DATA títAaFi-Énjaa 

1a.231.aa7¡$áo1'.-?:: CGMFROMNTE  E DE SWÉÇÃÔ .azuozsrísazt 
MATRIZ '_ ' _ _ _ 

:wma WPQEBARIA 

cggggço 13:5 LTDA 

Timm": no EE; mhÂtÉâJEÇCIMI-Àfêlü (NQME as irnnzraswxp_ -- 

mugen-ny 

CÓBKED E uzscrzrç-ño EJA .arwsmnrz &nenhum;  
-23.92«3-00 »- Fabricação de calje gesso_- _ 

càmçaar s nescszzçâo DAS mvnmozs Ecoacmacks sàcuwoánms 

02.19›-1-01 - Cuitivo de eucaãiptó 
49.136-241: - Transportarodoviártjo dacarga. exceto-produto «s perlgüsos-azrmuüânçaâ, iñtermunitjpalh 

_ interestadua¡ _e internacional ' ' " " ' 

4631-1418.»- Ccsmércio' atacadista da madeira brôdutõsgderlvàdus 

9:39:03 E DESCRIÇAO m. Nsrunazia JURÍDICA 

206-2 - Saciedade Emrlüsária Ljmltada 

¡namxzmusao L ' _  _ [magno  . 'EGDEAÍPEEMEMD 

ROD BR 354 _  ' . . sm z -KMLSGLB 

C5? amsmomzsmnro- ' ;gqrerclbno ' ' ' z z n u' HF' ' 

asma-aco ZONARURAL _ _ _ FORMIGA, À _  - me 

Expanrxoetamoremo n n u "seíêfons" n n 

(37)3322-1020 

eu !E sa-newmuc: RESPONSÁVEL tam_ 

srrus-.çáo canfxsnzaz_ z ' ' ' ' _W est». ::a SITUAÇÃO cAnAsñu-.L 

'É ATNA _ - . _ - 0311129115_ 

h-íüTrífü DE SÉTUAÇÀO  
snuaçàocmcnp.: ' ' u ' ;z ,naraaaspñuáüávésf-&cm 
11h55m» _ __ _ íttáitfrh: ' 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 41.634, 4116506139 mai:: qe 2016;_ 

Emitido no dia 15J11f2Dã6 às 12:57:05(t_íata é hora dá Bkrasíiia). Página: 111: 

..___...._M-«,-.HH,›' www-W w...”  íkFíÉÍIAIIT: ..._._  .. 

@mgw-¡ghi Rçceinzriíedàzaâ doÃBíísxâiin .-. 16112016: 

hi:pziâwvmeceiiaiazenda_gabriPessaaJuridâcalcNP31mpjrevañmparessao/Imprímefaagiñxetasp m 
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CAL ARCQ :aaa:- mâA __ _ _ _ 

ima ROÍJDVEA 23H 35<I5l§íyí s_ _, W _  _ ”',,~'ü_í*í§âÍí<üàáâí;§§§-'°íà M_ 
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* . ,  WE*Saí?=:'3<'Q§àíÉ§Eà.§›?ÊÊ'íQÉ3$5Í1 CÀLÃ/¡RQ-'Élim.E__H"DÊ?ATA.DÍ§= 

' ' :Una“-f*e*='aàfwzaç*zàêzàszaà=yâaââzíêirtêátsãs   _m__-g_í__y____w__  _ ._ . 

í  '  
JF.. f_   . - -w- n' -  ~ 'a' “,122, 

:-;ç.^;r,;;<:z» 5§Ê5;-E'íí›:;'à'Qé3* .1Í;§“›_2Ê*',§Ê§§ã=??-  ?ãÉÍXjeÊÉEL- 

. ..  ., ,  ,. . , ..   \¡&  ., .l -     ,. ..   
. .. ..  , w , , ,.    - ça.,  -  M_ f' win_  / ' " r-l'wv4\UMl|'¡'\. :.- mw m"  t.      ' E' ,a  -.  
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MINISTÉRIO. DA mzEMDA _ _ 

' Secretaria cia Receita Federal. do Brasil 
Procuradoria-Geral tia-Fazenda Nacional 

CERTiDÃÇ) NEGKEVA DE oáams' RELmvos- A535 TRIÉUEDS FEDERAIS E À DÍVEDA activa. DA 
. _URHAQ 

' Noinet-CAL ARCÕ sms 'Unai 
CNPJ.: 1 91251430710001-78' 

Rcassalvádao direito de a Fazenda Nacionai cabrar-eêns-cfeverquaisquerdãviçiasde responsabiêidáciepio 
sujeito passivo acima ideniificado que- viargem a ser apuradas. é certificado -que 'não constam 
pendências em seu nome, _reiativasai créditps tributários' administradas pela Secretaria da Receita 
Federaã de Brasil (RFB) e a inscrições em DívidaAiiva da_ Uníãojgnté à Procuradóríaôaraida Fazenda 
Nacionai-(P-GF-"Ni". i ' ' 

Esta certidão é váiida para o estabeiecímento matriz-e suas iílêais- e; no caso da ante federaiivo, para 
'todos os órgãos e íuncics- púbiicos daíadminí$traçáp›qireiua. anuaieívincuiadçsb_Refere-seià situação 'cio- 

sujeíto passivo no âmbito da RFB e da 'PGFbÀFEN-"ahrazígéiirgcíiisiüé -ccñtrjhuãÇ-.ôes sociais ;previstas 
nas alíneas 'a' a fd' do parágrafo único do-artmda Lei à? 8,212, de 24 de juiho de 1991.. 

A aceitação desta' certidãc êstá- condicioradà à' 'ygriñcaçãodà sua autenííéidade na internet. 'nos 
endereços <'hitpjíxmwwràceitafazendaigoww ou <http;ilvwmpgfnfazendagosbira 

Certidão emitida gratuitaapçpie com base na Portaria Conjunta.R-FB/PGFN31L751, da 02110/2014. 
Emitida às 17:42:27! dc-dia.2'1fO?l20'$6 dhora e datafde Brasífiah.. 
válida até 171011201 ?Z ' 

Código de controle da certidãoAí.B9.3AF6;472A.B826. 
Quaiquer Iasura ou emenda invàlidarà estedocumentc. 

1?¡ 

i 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
, CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 33/09/2015 

Neeativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
27/12/2016 

NOME/NOME EMPRESARIAL: QL ARCO IRIS LTDA 

ÊÉSCRIÇÃO ESTADUAL: 261423953 .00- CNPJ/CPF: 19.281.807/0001-78 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: ROD BR 354,, NÚMERO'. O 

COMPLEMENTO: KM 501,9, BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 35570000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: FORMIGA UF: MG 

Ressalvado o direito de _a Fazenda Pública Estadual cobrar e Inscrever quaisquer dívids de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re lstro de foi-ml de partilha, de 
carta de ad udicação expedida em autos de inventário ou de_ arro amento, de sentençapn¡ ação 
de se raçgo judicial, divórcio, ou de artiiha de ben na união estável e de escritura publica de 
doa o de bens imóveis esta certid o s-_omente ter validade se acompanhada da certidão de 
Pagamento l Desoneraçâo do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos_ da emggesa alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em ivicÍa Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

_.._ ,__ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazia_n_cla.m .ov.br => certidao de debitos tributarios => certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000175082552 



ESTADO DE MJNA-SGERAIS- _ _ OQHWHB m? É 

MUNICIPEO EEE-FORMIGA “a” * -- “À - m 
-' - ' ?dinhero www-vw Vallriade 

SECRETÁRIA DE FAZÉNDÂ  5245 _oafo1fzoã7 J 

ÇERÇTEQÃQ NEGA-;T-&VAÍ IQEÍÇÊBÃIEOS' 

Nome f Razão Social _ \ 

cm_ ARco :Res LTDA CNPJ: 19,231..803íl0l)i)_1-7l8 
. J 

P_ Aviso _ _ 

sem débãtos pendentes até a presenterdata. 

___ Comprcvação Juntoà _ __ _ n Finalidade _ 

rx 
s_ , . . , .-  . J 

f____ Mensagem _ 1 

Certificamos que .até a presente data Tnãex-constam .débitostributáríos relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipalise_ reserva o direitode cebraflêdébiíos' que venham -aser constatados.- 
mesmo se referentesa períodos ::empreendidas ;nesta certidão'. 

W 

Código de Controle _ _ ' 7 7 , 7 

ECAOQJSK! 2WQ8001 _› ] 

A _Vanda-de do dócruhzantn poda §§3I7$I1É§JÍ1Êi.dã' no site ::a prefàííúrà: par meíg-dojdádigg õe- çoníroíçjinfénrmadq. . 

httrãrfmwfüfmiáà.rñQ-Qáxçbl* T ' 

Flôrmiga (nas). cane_ Nqvemhriz; ::a ams ' 

r-iuà banana ÉE-PMMHY; m. A ::reunia- romsfqajgw) - 0:29': sãxsraoúú n ' _ 

Página241 de 1 8p 



nztps:riam-s¡rgacaixzigasbrzsmmesaicdicrtyfgaçrs¡¡zapgamiipggeajaspmnessggiiaiagzàgieazáçàáerzpegsçayxgígszcamwguscmzsavzwnscsá... 

auxfcozumuüà Fã L 

Certificada de 'Regularidade do FGTS ~ CRF 

inscrição; j1_-92H1,SQ7rnoQa-7gz' 

Razão Social: @Agaacg mas _iÊTDjA _ _ 

Endereçgg- 300 BR 3.54 SN KM 501-,9 f ZDNARiJRAÃJÍ ,FORMIGA ;M61 355743.. 
ao? _ . .. . 

.s 

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição .qua ?he confere o Art. 7, 
_ da Lei- 55-1335; def 11_ de maioria ÍQQQaiÍCBEÊQÍÍÇQQlãñjv-BQSÁÊ [data, a empresa 
acima identificada encontra-às .aih ;âlfhüakfãsà Fégufaif péiañte b ;Fuíido de 
Garantia do Tempo' de Serviço à FGTS. 

O preszente- Certificado- não servirá ::ie prova-icontra ;eab-rança' ideiqúaisquer' 
débitos rsfeirentes- a contribuições eloa encargos devidos¡ deÂcoiTentz-.s 
das obrigações com o FGTS. ' 

vaiidade: 26/16/2016 a. 24/1 1/2016- 

' Certificação 'Nfimerozzo;L61026'D1Ç5§23409310i39 

Informação bbtida @mim/i 112016, 'às 1U:i02_:íO0, 

 A utilização deste Certiñçádioi _para Os¡ rñhs.._préizistos' em Lei está 
_condicionada_ .à. verificação; de _autenticidade na site dai -Caixat 
www.-caíxa.gfov.br' 

'U1 @f 

i9 
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CERTÍDÂO NEGÀTIVA DE DÊBITGS TRÂBÀLHISTAS 

Nome: Càà ÀRCG“E§IS“LTDA- 
(MATRIZ 3_3gLIà:S)cNEâ; zá.2à149svjpe0x-va 

certidão n“$.1l975S399/2516 
.ExpedíÇão: 01Í11f20lE, às 09:50:58 
Valiáadeí 29fQ4/2Él7 --1ab~(Cgnto e oitenãa) âiââq-contados da data 
de sua expedição_ 

Certificawse que axa @aço :Rms LTDà 
:mamar: ãkâítíãlãlg-ínsêritofa) no CNPJ sob Q n” 

19;2a1.aa7/ooo1M7a, não casam; aa Bançq-§acipna1.@e nevedcres 
Trabalhístàá. 
CertidãQ.emàtida-com base na axt; §4Êmà;Õ@ÍÇOHSÇlidaÇãO.dãã'LBÃS do 
Trabalho,=acrescentado pela Lei-B” l2-44D,'âe 7 de júlhó de 2031, e 
na Resolução Administrativa 5” 147of20L1 do Tribuàaí Superior do 
TIaba1ho,.de 24 de.agosto da.2GL$; 
os dados constantes deàta.CertiÕãQ sãa da ràsponsahilidade dos 
Tribunais ao Trabalho ç estão atualizaáoà até 2 (dois) 
anterioras â data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão-atesta a empxesa em relação 
a todos os seus estabelecimentos; agências ou íiliais. 
A aceitação desta certidão condiciona~se ã verificação de sua 
autenticidade no poxtal do Tribunal Superióx do Trabaiho-na 
Internet (http:/Xwww.tst;jusÇbfÍ. 
Certidão emitida gratuítamenta; 

dias 

INFonMAção=In9o3rANzg 
ao Banco Nacional de'Devéd n§s_ÉK§ba1hiatà9 Cmnstam os dados 
necessários ã identifieação das p“ssÇas natürais e jurídicas 
ínadimp1entes_pexanne a JB$&iÇá_dõ= rabâlho qúanto às obrigações  _estabelecidas em sent§nça;çoñáena§à% a transitaaa,em_3u1gaaç ou gm. 
acordos judiciais trabalhistas, incíusifà na concernente aos 
recolhimentos pxevidgnqíários, à hoharâficà¡ à úustaa, a 
emolumentos'ou á recolhimentos ãêtérmínaãcàrgm léi¡ eu decorrentes 
de execução às acordos fixmadgs_perance 0 Ministério Público dm 

Trabalha ou Cómisàão da Conciliação Prévia. 

Izüvítzàs e Êêlnígâfüriõüfâ: útzítítiíjtaíijíiãahhi" 



.|Eg O 

_ __ __% Faial; 001 de oo: 
.fama - ÉOEEÊÊÀ-§É#ÉÓÊMÍÊÀ 

CERÉIÚÊD CÍVEL NEGATIVA;~ ESPECÍÊiCÀ'ÊQR Ação f FALÊNCIA E-ÇÚNÇORDATA 

CERTIFICG que, revendo os registros-de dístríbuiçâo:de ação.déÍNÀrüREzA CÍVEL 
neàta comarca, até a presénte data, nas ações específicas deÍC0NC0RDATA PREVENTIVA, 

CONCDRDATA;$U5QENSIMh, Eanâucza DE EMPRESÂRIQS, SOC1EDADES_EMPHEãABKAIS, 
MICRÓEMPRESàS~É'EMÊRÊ$ÀS DÊ.PEQUENO=?GRTEL-RECUPERAÇÃO nxmaaaunrcrab. RECUEERAÇÂO 

-JUDICIAL NADA CÚNSTA-em tçamitaçãa contra: 
CAL ARCO :R1s'LTbA N 3 

'ENDEREÇO: Radovia.BR¡3se-0-km'$b1Í9 Zéñxqàüañx 
_FORMIGA/MG=CBPv35570oü0 

A Pnasswmg cmnmmnño- NÃO.BXCLUI'à POSSIBÍLIHADE na EXESTÊNCIA DE.0UTRA$ AÇÕE$ na 
NATUREZA DIVERSÁ_DHQUELHS ÀÔÚÉ MENCIQNAHAS; 

fã) -Observações;da(b)7E$crívâ(õ) do Judicial: 
EMPRESA COM-SEDÉ'EM'FORMIGA/MG. znscníràuuc-CNpJ"soa;o N* i9-2à1.3Uã7úGó1- 
va_ 

xoáüiçg, 18 de OÚIUÉÉG ae 2Ô16'wt14§l3:l$ 
--w-thir??? 

_J*f;;$$g*” 
ÚÊÊ“LBMQS 

AIENÇÃO: 
certidão composta de 901 folhàis). 
A presente cértídãp abrange-os processçã-da Justiça Comum, do Juizado Espeçial e áa 
Tufma-Recursal- Í _ 7 

Documentç emitido por' pracessamento eletrônico. Qualquer emççda-ou'rasura gera 
sua inva1idaüe'e será'cbnai§e:aâa çbmc ;ndícàc'de-póssí#ei adultéração ou 'tentativa 
de frauáe . 
Esüa Ceftiãão-sô é válida-nÓ.ofigínal-ba §@üi§àménEe'autenticada por-ófiçia1_püblico. 

'"¡ Pàra.maior segurança¡ conÉíra.a grafia dó nome.so1icitado, a data e hora de emissão. 
A informação dos dados-áó endereço é áe responsabi1idade_do solicitante-da ?regente 
certidãph ' 

.xsmnwo na ?àGAMENTOL Provimenco~üçn3çnto nf-12/zqgq 
_ FÓRUM  'Batmííõ 

RJ_SÍLVÍÀNÓ'BRÁNDÃ0,102'BÀÍRROJ'CEÉÍRÇHCEP: 35570000 
FoRMiGA :ÀMÍNKS Gaknxs 

   
 

.J mmwmmgsmm$câ%m@pj_ 
'm$%§a '« * 

3&üm %3wáÍãÍ§f üL' 

 
 



@Éàêêzã 
'(§\À¡l|¡,à W¡ PAM ..N  soçiaâada_de Ahasfàcimehíeaüéiãgüa- dez-S-âiíísââñêéiüü' 31a 

Coordenadoria de NegutEàç-ãa e' Fiscafízaçâésváç Cantraítqsg- AC Ff:'¡“261"2i]16 

Á ,T 15.5' 3149.0 BE FÚÊNEÇÍMENTQPÀÉCÍÀL 

Amsmmxos a quem' posszyímercs-sar, cam Éaasc- nas íniíarmagsjííesj ::EQ gerente di) COXIÍFâÍO,_.«-RÍ1Z*.LJÍEÍ(J Luis' 

Fior-.izç, @um nossos arquivos, que a enxpresà AJECOLÍMS TL ÉDA¡ @rim-sede na¡ cidàctàade Fàrtnigzujk-iü, 

à Rozíaznàiaísit 354, s/n** -- Km .56 1,9, .ínscíiízancx CÍNI-*Ilí n” ;__1É_J.&_'3'3,-8;97ÍÚO0Ê1:-7'8; ~esiá fo^r11eceL1d0.à.S'ÀNzhíL-a - 
SÚCIEÍDáDIâ' ng: ABÍASíTECIMEN-Tü DE ÁGUA E ,sçiNÉAMENíüÍ .S/»ã ~ @miriam a proáuío 

rcízicàzpxfaaxk; :abaixa cumprindo satisfaiüríamente asex-ígênúiaà; ccgritidas na .Autorização de Fhruecítuenitcw 11° 

8§2.«'201.5, :um relação às especiñcações,.quaíídzidç-qtgigazoágifé Entrega, não consumia _nada_ que. passa 

cíefâílhílná-Íã: até o momento.     % ” “ “wírüàãüíêíãraãmévíwã  “ 
' Arrivirikzzezíçxrfna Eümgçfgrygxgro ;ais/av T "  ' 

 
 
 

  _,._..,..'..V_' _ r V. f; w - .ñ.  , -  ...E:a7¡,_._, _. a...;,êí?.xawñmrâãr_üzmg_,üumkrçwyçiê¡ › 

l-ixdróxrldea; de_ cáigêib em Stl$pê3i1sãt§fZQ%_-¡§jfancl 
"Í-'4é='-'...'Q.v.á:;'_,.. 

.. “. '::a,.:<:=:::à;;s2a:r-m' _  
Cáunpinasn 28 de abál de .E016. 

  A. 

!S133 

  
- nen-gm; acc_ 

;na :fa: Sezuriazhe, 501!- Fr›nic_Pretü - ("imrfpirias -uSÍP ~ E7461?" 13041-903 4-63'. Postal 615 'É (ÚI-i))3735~522_i 



. .umvomw/W-\m-P-d¡"í-"Yl «www .. .r-rwwuwvxvavnmns u., , .u , , 

§É'ÍRTVWÚIÉ.Á=UTYQÍÉQ,MQÍ ÃQÉMÁQUÀ a sâggfâa à-Éààñ 

..Rua D:: Mustang -Ba.rras,_ 3133: #$918 mCÊÉlÍfü-w ::IEP 13335304199 »w Ri:: &m; íêacêrasâséí* 

   
¡Xítêrâíàânüug ;ama @às dsvíduã 132133¡ ;me :x anfspxjrzsa C556' 4931439 E.:¡à$--'Í,”*FÍÉÇ)';~'›.,esüqêgxrlàsxçãaíás ::a 

ã-âzgag: _ãf-ãoái'. Em_  .ã':;.n'íz"';§'(_)í;,-9 zme';.12;.1.:r;;.l_ _em Qícíããiisxí' 3 “User " ~ Pg<1(§;?'..,.íÍ2I?-ê'§:í§. 5-05. 

ñ”i1-9;ÍÊ$ÊLÉÍYWÊÍIÉÊFLÍ32K.,íbzaafsüüiâÍrí-&êãíü âkãâxâíâ' H . Çsíifâiã; ~ Éíííãjéaã ;Mxzdnztws 

atmíxa CÍí3é$ürÉ1Q$-cíiàr¡.l'§33 -Ícfías üspêêàliiüüaãiãüâ-ü ¡untazçygggçiwê_çgtzyrgaigri_se;›§àr.;'êã_.t;;c1g›s. 

 
_::.z§r:ráI-. rfzíçbçizsm_ .:%4'.Rú3:›”:§â1?<) 

9252913 fã 248_ :mais aanaóxtcô 9331113439 gm susrãíãraísâícã »- zà z: 232%'. ;za-sapata 

Qlfáüííírüsx DE 
15.575,1 7” íonaâaügü: 

Ríatías: 'Êzçiiigns 1:3., @ig Jiu11;ç›:.§É--;:z¡(1-Líi-- 

  
 
 

«m9 

.Iàtzrãgádü. «s . 

\Êílãiêê it?” 51:4 

  mu; di:  u 

5331329  
.' Iâiãaêííwãam   



    @Ã É 553% “ê”   y   
àwgmwá ÍWUNSCÊPÀL üFê-ãâüâ ?Ei-À LE¡ Name na 2ãí'í*'i!'§9â  _Praça Monsenhor Messia$ Bragança, 1323: .-- CEP âíí-?OO - G84 

d' ' 'g CNP-J 23.2”78.690›'OD01~40 mscriçào Esíaü-uaíí isenta SÀÁ a.. ÍFELEFA-X (O35)“I352“i?~›73Ú0 

9333808. m- MINAS; @mms 

m” 
z 
M: 

'xMW 

  Atrgsm'.  ,orsàfílüàüâ-?ígêe 

Àfestamüs, para os .devidos fins, que à empresa. @QL ARÇÉ) 12253» LTEJÁ, knscrtía no CNPJ 

23261.õüi¡'0í3i3'?»??3 e Inscrição EstaduaE-Zôí1423953143036, situada_ na' Ródçajufía_ 'BR G54 - sin? u-Km. 501,9 - Zona 

Rara¡ » Fumzigaima; 'CEF 355704300, é= fcmacedoradcqzseguíaiejprüçiufó: 
*N 

PRGíJLWO: ' ' ".u';Hiiitêéàtâgínzfiezààicín enasuspexgísâç¡ 

ãwczmsàcàa: ..Ca .co+s_›2,__.._._..1s.e a 21,9% À % % 

(Subàtàneias @ativas ae' HGL » (33003  .... .. Oãaoñármáxêmo 
;Suspensão em 24h.;,..;.. 95,00% .mínimo 
.Massa especéfáeaÀ  LÍDG a mçxgzm: 
.sílica + Ihsoíúveãs em I S1Q2+RF .. ,,,, ..,.'ü-._25% :máximo 
_Retido em peneira-sie ELfR-ãmrn  pgcm¡ [máximo 

- ,Viswsidadêzmpà íorsi=~üéi :nazi  '71' àãçjundaaí 
_ #Dwíüwosagém anáxima: deíTzzsozgrf;  5:91'¡ ímzãüümgt; 

;Qiaxinas -e:Fu;§n<j›s*  _I-sentd 

  
Í. »Mêtàíã ;pesgdast _ímpurçzag- 'fiyqrfetga- _ç ._raà:i.Çc›.nüc'1kd_.eaa:.¡Em 

conforríníüàdé adm. ta! ABNT* .N BR .1_57a4z2m.:4:›:e.; patíaría - Ms_ 
2914201 1. ' 

*àuámnvabe Aamuiwünz ¡Íâãfâküüükg   
Jízuxamriaaag ENTREGUE; " 365.450' kg” 

Wéàtoaàz' ' T ' ;og/csizzüíís.axzsnofàoázs.À 

í 

À empresa TBÉÍÍZGLÉ "ÍOCÍGS 09' -Prôíiediihentoís conforme edifaí de. Tomada _de Preços' n” 

SAf-\Eiiíuâaãsüã 0138172015 - Processo n” 0-1'5_i3!2()1_5, cumprindo todas as àuas exigências, sendo aprovada pelo 

Serxziço autônomo de Água .e 'Esgoto -.-- SAAE' Passosmfís, ?não _tendo nada -qua desabonea' .empresa até o presente 

memeñm. 

 

a é-ír 
Q Í  ' . ,' 

653?? V_  .-§ 
Tàcn_iça~@u¡tnã$óf<2? _Êgsíâd “w . 

'REQ n** Gamma:: 



 
 

“W 

à Eglàkr' ;Ç ü-_.AAUÍ1Í-0_à;NíJ.'íàfí.0-' B-Eyfk  ...E33  mññí) 
-àuífázzczsáiri Numa-rpm cgnázga _RE;L.aé.-*§.sat-53s:gs *' 

Châãw' 25._2__69,L:t›§1uaü1-4ss 

TííÊsjlàeNTâãa-.fãíü, À 

"TERRAEJQ Pziimã VJÉIGÊ** 

ATESTADQ-QE :capaesngms: TÉÇNIGA 

mesmiúioag paráz-aç-áíaskããqstífãns¡ guçaí-azhemprecá .C-AL !XR-GG ¡Rrs LTDA 

ânâtsíêrà no cha-gia; 193233.aà?zosér1.-.;vs. e-“xniggríigpjâgá  '2ê1'.42:3353wf;§(33ã3,_ situada na¡ 

$<:'s;<3o_~sêà B?? 35:4 e 344m9_ ~ _Km fXÉL-ÉE -.- zjcànaj Raça?, em 'Fnrmiga2w3í§;'.c«í;EP 315_ ?ó»90a,  
fãfnüíñàtíêdfj-Tà. do segíuêñía groágànà' À 

 %    
n 

a 

'  Êiíiâifóaicim_dñeüãéíeíó-ÃãurñÊêíàpàeñâãáãumE  " ' ' ' à  
- um# - 

'  -àagx afà1i_\,§%_(izscáhêeñtgaçácàií' n 

gw.. 

É  
   .íjaCíig z; 15,00% (mãwmfâ); _  í ,S_ÀíB§$ÚSãQ'üÍÉ 22m "“ ' ;ÍVFB Çfníüítnü; 

í .Ç2a;a$àc:age;==4gj9 :rg à* ma; _ 

g ,Teor ü§3-.E'nsrjEúV$Í:$=êm:jíCL à QÇGãi°1=âÊtr1'1á2§ímc)-,_ccaafaãarsne  - :N _E13 ~§~34 Ífà. _ í 

52 ,Rerísgscem 2-09 Mesh a 036m2 'Cn3âxii_:an) 

g À _Vàscgsíídaàe aopoíFarai 0,4 rramtr: 12 ajíTseçgunçíos. 

'TÍQXÉGIDF-\Díãiz - ' 

.Biomas a Frelíâüjátst-lsãaíç- _ _ _ _ 

.impurezas.ixñetêliçasíêvíefaês FesQdÍCsÀ; [Fíuoyato _e 

- -Râíííiãnííúíldléàaà r- Esra_ mñÊg¡';u§daÇiá_Ç§§in-a Ngr§r1§:;AB.f~Fí7 hi5!? ' 

- 15í*$àê¡.e M$"r3“'_2.9'1'4!20?331í A 7    í§_,w..,,,..-._.,.L,....,,,.,.:,.._.1....: _.._;_......,Á..,,-.._.?_,¡_,._.,,..,..›,....;..,.;.._....2m....r., ,.._...,.,.....»..__..g›. 

meu.. 

...,........ . .JW. »._.__-..\ -~-V._.....-_;.....'.. . N ' ' ' - ~ _..\._',,,;......._...__,_..._..,...“-,.._,,___§  QUANTíÚIKD-E -ENYREGTJ 23;_ _ g 11.733.636* tg* É ' " ' 

É , 

ê Pããñíünaà”""' wazázrâcríéêaa'àê-frguzzioásf" '-  '~ ° 

I - g 

;MW__;,_;__________V _  . .  “mp, H _ _ ..  - _z __  :'›'^" Q  . «. .~ - v_- 

A somam-essa reaíígox.; 'fadas os' '_s>r'Q§f3dím§HfjI§-§;Í_$ .sânçgífàrme »adiüai do. Praga; 

Presença:: m» .onztriaa-ish... ?mcessc- Liçítaítiêírâa Güõlíéíãfã¡ eüñzprírçdc: 'zadasz--tAas-.Êsaas lãxígég1càas, 

sessão ;agravado paÉez-CcnÉTGTé-de (Íualícãadea do ãemgçcn_ tõznbrííü<'ííiéâiâãl;rãrí'e- E5901:: - .SÉwM-fí ¡ 

Trás Puzztaaslms. :áàxxtendn nada qLie-.dssabexne_afempresgíãíé _ea prwenta momento, 

J\ .Tr-es Pemgasrw1G-..2iis de autujbyêig .arts, 

. ,  '  _ . 

-ÊvñarfctâAniân1§0=ákâ§§5üiaéirêi Juñha __ 

“v Gonrricynagítêr da Seção (íéa-*TraítarñexüníiÉ-*FÀJETEF 

CRQ n** 024GÊ5§32  
 

. , 5- .¡,4›.. -.;__._ 
; ' _ .fááày ?ã-'Et .=-  . - 

_ I ;Mg gggráàãa-Süfãfâ . 

'- çââsíâêãubâtií?” g 
 



  

' ' ;mwéoáfê Wñüítxftam an? -xêüuíââüâsüÊââãiâííüé ' 

' › - * Lààszm s2aaaàüan§vga3$aã$í”~ ' ' 

ávmêaãçãa da-tiaziínrmíáaáe seie-Hrwums-Qaímâçnsütñ @das najfzaêamente úmâgzsa. @em 

Censtzmn-Iíumàga» &55i$j."?3#?*ê&ñ3§)' ' ' 

T_gaemaszcaçggggtmmtânçia:testiapüêctgégiáa decíáicãá_ ágar# ?Susàegnzaã-ç ~ 

Name qttímíaca dá Êtigraifíàfázté acíuciãwnê): Hãdràpêjiii ?dá 23:43:15. 

&asma; samtim- aa -Êngtedíñnté  ítfêi  ' 

:as tás da ângradàgñta 33x13: aâfaàfíàe-à. ' ' ' " ' " ' 

_ Êüñüãü ííaêw; !Âgüiáà ' ' Z “ 

$^à§3§'§*§§ñi&í fla¡ &reunirá-à; Lidia. _ ' 7 . . _ 

mamada-da Praázsçãaí “fíàdzâüâa 533W¡ 'Kmãâãêí-,Sk âfãâ» Zum 3g_r_à$_.~ Fçãsàfmfgá :es-Egããíã »vai-P :àããüzaüüãê 
:um dg &m; âãüfí-&ÊS = ' '  “ " ' ' 

Baia às.: íaâsrímçâa: fiãífâífâüíã 
Haga da m§ma:.:i;5›fi33f2'üíã§ 
mm :ira -waiíâãúe d:: üsfutisáz ;tam mai? 
üespgççsáweí mia caiam áa 'ammãrax MK? àãieeasaàrszê ' 

Faàrmínadd? ümnecgécri: ça: Arm *fas atrasa' _ ,Z _ _ 

íécdóyià ER  Em  »a Zaàia Kiara? «Í Farmêgà .~ mà 
T _EJEF .355iü'~: - T ' " 

' uizíantââíçàçâa às: Laüñràtêgtíà;  Biàen§=àãn$ --àízgstaçgêíiy Sgwiçç; Ànáãísçszs à Certãfwzçâa Ltda. ' 

_ ___ _ ' ' ' ;afim $fafie'smh,iã§7ã¡»lãiznm isâbtgiàçífãàifíãàwíââ - agr: 94§3ç¡§'3j§ - 

me an' Remnhecãméniaá an.. ::mas _ _ 

vassaacse a» (Jertíñcáduàñ ata-íntimas: ;#33920112 I 

nas: do Reíatátín ae .Estudo ¡x§;›._328§~m*:^2?>t§3s»1$ 

miga-a-aewjgçgggaânagaastçaçzzaàiüaignçga~f  
É üws#màãââí#tãÍde~m'§9f§ãQÍ*      ZÇÍÍ:: f] 

Reànãtáãaaâmíítítzusé   \   À  . 
 

meàtáíífias É 

Éiadêonaacêíâema 

¡Jíüàãâüôã 

í** 

.Mfíumíãtü _M_  __ _ __ ; . 7 . _x ^ 

üecfaraçãa à:: itmwonnídaüg ' É u' ' ' ¡ , - - -- 

Eíezvsàzm que zsstejâaazía @e àreràdimzzngattos Réfqzzíaãios tie_ ,ãàádfê -- Eáfêã' réàfãgrtea c:: Q3395 81:31:25* aàsrídàâ m? 

. Reiagárfbda ãsfüdimã* Sêâaíiañüifâêaífâíüià_ 52 tgusââ-'fuã fanâuzftió 8g Márcia iram as ?#55531545 de Bass ?sérias 
.das 'ázzàaà-axéráa, ¡sãaymszss wnzascgayé-css :a &s; (âerjzoi-í!, baiiçigtíraszgà-GECB .m ?fíâiíigãktê tw mas? »àamratóry- 
'Ffffttíxfê S39?? ' ' 

@és-fera que para c: ezqbátagâa acfa ?iam -Õlêfsliqidü que fuaaameatagf à 1323_ N'9;_3Ê3r3~ê'›:;5"r2?›a35a:5ã .fórum. 
:ugeaírmrczdas .redes Qxâímiitàíâí-üfáfmâtxzx espezrrjtfcaímumàntêskrua -esrãza- reíammzzzãbs nas ?faâíefêffáí 3- a é, 132m' 

casam 0415x235 ::epzàdmm as'. ;mmuiczçafes ma' pmdmo', @fo @massa-eggs fqbñgzaçiíc"-ézí das .mçírêéafm' ;Jrímàí 
ezzwmgndaàs, mzgjbtme zzsmmfecída ¡aa-Nââ í$.78›ã;'er1tâ$§a*çíu§n0 5:95:33.   ÊÊ;Í§¡§ÃÉÊ5Z.~Q?“§ _ - -   

::a-sa _ __ _í-fvúetmn Meêàiíyísãiárxtsjsã 

' . amam; »tiüüüãzüléãü-SÊ Reg-gsm  ' Qãíüfíâfíüüjíisíüáfâ- _  smasagazàe-séázíçnxe xiáàaãáaeaaê  "tm ífáãérxrxe. 25?¡ :L-mmam» as «fjê?.ããáãaã~>?“êâ    
:-:›'<.??_x:-:2"¡e<-_-: -À-»NF-'f 

s 31mm 



z¡ mam âe mííüàeâe-cío'es§i;§o:..1§fã§3q!2§3:â? _ 

tam» sie ñzendíízñánm m Reqfaaísãtm da Sastsâxâa 

' IÂRÊ em .azacwqmzaaâ-&à; 

Maíiaçãa datanfàarmíáááe ãeêmágtos Qsiímícm üüiizadàé nàlft-atíaíñenm 41a Água para 
teimam Hunmnú e» 393315335# &$514; ' _ ' 
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ANEXO iii 

PREGÃO ELETRiÔNiC-ODE REülâzTRüxüã PREÇS N” 9712015 
PROCESSO? LscnfAfrcínaw est** 434123016 

MENÕR" 'PRÉÇÕ ÊÕÉ ITEM 

üECLAlQAÇÃ-eQÇ-E_ ÃDÂÇNE_PE_3ADE E na swexnfsrâàacígA_ae mw 
sus-ERVENIENTE IMPEBITIVÕ 'DE aààajxLrrAçcAo 

DECLARàÇÃü 

A Signatária. CAL ARCO ÍRIS' iLTDA, CNÀPJ *IÇÍ9.28'3â.-8O7[GGÕÂÍfl-?8, neste ato 
representada ;uefa Sra:: ELIANE; GERÀLDA. LIMA RG' _UKMG- -~ 25,;3ü9s115«-SSP¡ 

MG' e CPF n** ”3$?.138.6ü'6:O4, Deefaká. üuecãté a_ préfâñatiie data eneontra~se 
desímpedãdade participar cia-licitação, _obrigandcaast-zi, saintâà.: a dectàrar. sob' as 
penaiidades cabíveis. a superveníêncíía= ;de fato; "Emgíxeditivõ--çja habilitação, 
conforme ari. 32, parágrafo-:Pria -Leã%n°'8=_6§619_3¡ 

Form-igàiâñfã, 1613145: novembroycieazote; 

CAL _- 

Eiiaña Geraida. Lima 
Sócia Gerente' Administrativa 
RG n** MG w 2.309.115 
SPFW' 3511 3B.-6'06-04 

' R: Benvindo Matàqs de Cimeira'. 98 w BÉÃYÍEO Quinzínho 
::abriga Ródovià _saem Km 501-,9 ›-» Formigaiwi- Panel-Ex: (3137 '3322~1:675~-esrí-.sasns-ono É gro wmvçaircqiríacgmJar =- yendas@'caiarceírisiwrn.-br - 

 



ma. wmâis: 131.35; 'LÊ-BA 
:Cai virgem, EHÍIàrát.-§daf àMZc-rçpulverizada - 

CNP-J á'9,2_a1,80?moü1~7-54 

_ Enab. Esí._.26't-.423953-09;3§ 

 

AN EXC V 

PREGÃO ELETRÔNICO-BE REGE$TÍRO DE maços me 9712016 
macsssn LfGETÂTQRIÕ'NP-dã-áizodõ 

MENOFâ PREÇÓ @ea STÉM 

DECLARA % %Ão *as ACÊITAQÁÇ- me TQDASÉÍAS 
Exae % NCM-S coamms; @eo &ma; 

DEQLARAÇÃO 

A Siígnatárâa CAL ARCO ÍRiS LTDA, CNPJ 1'9._281.8“0?/0O0í1-78, neste ato 
representada pefa Sra. ELJANA GERALDA LIMA. RG n° 'MG w 2309115- 
SSPIMG e CPF n” 357.'f_3_8.6(]6-04, ÍDECLARAñ/Éóà, para finsde participação 
no processo iícitatório em pauta, sob as] penasída Lai, que_ a licitante concorda 
e se *submete- a toéIo-s _os; termos, narmas e_ 'espêécíficações pertinentes -aó 
Edêtat- bem _comem àsJeEsL decretos; ?portarias e resoluções- cujas normas 
incidem sabre a ::rasante Fêcêfação, Decíaramos "ainda, :que noszpreçosícotados 
já estão Encluíáas' ÍOCÍHSEÊS despesas com, imposto_ taxas., seguros, desyzz-arga 

dos materiais, bem como, x13- ônus decórferifesda cohírataçâo de pessoa!, leis 
trabalhistas, da Previdência Social, 'encargos fiscais, comerciais, e outras que 
direta ou indiretamente incídiiem ,sobra a_ .contratada. ' ' 

FormigaIMG. 1.8_ de novembro de .20121. 

     
CAL ARCO ÍMSLTDA 
Eliana. Geralda Lima . 

Sócia Gerente Administrativa 
RG _n° MG -› 2.3091 '15 
CPF ri” 351138606434 

.Paim ;Bedaviaatãa 354' - Km 5O1,9¡-.F<'›r7rn,¡_g›a!MG ~ Ffonàfíax: ;(374) 332251675; CEFWSÁSYÕ-OIIÚ 

ggdàçüoriaspgngêngigi-R: Benvindo mateus-qnagüíiveírà. 98a Bairro-'Quãnzínho 

vnvw.-caíarcêíñs.com.br= _ vendas@á:aiaatéoirês.~com.hr 

rrnãwrcd:: _K ;ana 'w', 



Proposta PE 07.2016 de 16.11.16 

*w 

Assunto: Proposta PE 07.2016 de 16.11.16 

De: "vendas@calarcoiris.corñ.br" <vendas@calarooiris.com.br> 

Data: 16/11/2016 16:34 

Para: licitacoesáêsaaepiumhícom.br 

Prezada Maria das Graças, boa tarde, 

Conforme sua solicitação, segue Proposta referente ao PE 07.2016 de 16.11.16. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato. 

  
Adão 

 _ _ Fábrica: Rodovia BR. 354 - sin” - Km 501,9 - Zona Rural - Formiga 1- MG 

f; *  Fones: 3733221675 l 3733226870 l 37.3322.6823 i 3733212022 
C31 í _ End. Correspondência: Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 

Bairro Quinzinho - Formiga - MIG - CEP: 35.570.000 
wmnnnnoalarcoirisxsombr Ârcoiris 

-Anexosr 

Proposta PE 07.2016 de 16.11.16.pdf 695KB 
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 cAL ARCO IRIS LTDA 
P” l i . Calvirgem. Hidratada emicropulverlzada ATCO l' CNPJ 19.2B1.807I0O01-78 

lnsc. Est. 261312395341033 

ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGI§TRO DE PREÇOS N” 07/2016 
PROCESSO Licirmokio 11° 43412016 

MENOR PREÇO POR !TEM 

P P; O P O S T A 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento oo item abaixo discriminado, 
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do licitante - CAL ARCO ÍRIS LTDA 
Endereço - Rodovia 811354 - sln° -› KM 501,9 Zona Rural 
Municipio - Formiga - Estado - MG 
CNPJ 11° 1521281150710001-?8 -inscrição Estaduai n” 201.423.953.0G36 
Telefone/Fax - 37133221675 l 6823 - E-mail: vendas@caiarcoiris.com.br 
Dados bancários n Bradesco n” 237 -- Agéncia 161729 - cfc 28711 

Representante Legal: 

Nome: ELIANA GERALDA LIMA 
Identificação: RG n° MG - 2.309-115 - CPF n° 357.138.606-04 
Qualificação: Sócia Gerente Administrativa 

"õãdigo iten-i ouãm. Unid. 
Prod. 
SAAE 

Especiñcação do Marca 
Objeto do 

Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

prod uto 
Hidróxido de Cálcio em 'Arco 
Suspensão Aquosa para Í _ lraiamenio de água para “S 
abastecimento púbiico' 

Especificações: 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
-- Hidróxido de cálcio Ca . 

(01112 24.00% a 26,00% i 

- Substâncias reativas ao 
HCl 03303 mim 1.50% 

(máximo). 
- Siâica + Residuos 
Insoiúvei -» SiOZ + Ri 

0.25% (máxima) 

0680 02 72.200 Kg 9.63 .45.486,00 

CARACTERISTICAS 
F1SICAS 

- Suspensão em 24h 
95,00% (minimo). 

Jg: _ 

I' = 
 Eliana Gomide uma 

Fáprig: Rodovia BR 354 - Km 501,9 - FormigarMG - FoneFax: (37) 3322-1675 - CEP 35.570-000 
End. çorrggponge' agia: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Bairro Quinzinho 

vzwixrcaiarcoisisconmbr - vendas@ca|arcoiri5.com.br ®. 



sêi; cm. aeee mas nos 
- . Cal Virgem, hidratada e Micropulverizada 

"O0 "S CNPJ ameraorroeomrs 
insc. Est. 2BL423953-0036 

i 

- Massa Específica 1.10 a i 

1.30 gImL i 
- \ñscosídades copo Ford _ 

0G mm 12 (segundosy i 

máximo 5 

- Retido err¡ peneira :ie i 

0,075 mm 'Lãimimáximo | 

i 
á 

- Em conformidade com a 
ABNT NBR N° 
1578412014 e portaria do ' 

MS n” 29141201 1. 

- Metodologia ue analise r 

baseada na 

ABNT NBR 1079012015 

PREÇO TOTAL: R3 45.486,00 (Quarente e cinco mil e quatrocentos e oitenta 
e seismreais). 

n Procedência do produto - F ormiga/MG 
a Condição de pagamento - 07(sete) dias úteis. 
n Validade da proposta - 60(sessenta) dias, a partir da data de abertura 

do pregão. 
n Prazo de entrega - No máximo 15(quinze) dias, e será contado a partir 

da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando soiicitado peio 
SAAE. 

u Local de entrega - CIF -» ETA do SAAE de Piumhi/MG, na Rua João 
Perez_ 233 - Bairro Nova Piumhi. 

u Transporte - Será feito a granel, em caminhões com bomba para efetuar 
a descarga. 

u No preço proposto está inciuso todas as despesas com transportes, 
impostos, taxas, seguros, inciuindo carga e descarga do produto, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, 
da Previdência Sociai, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta 
ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 
Declaramos pleno conhecimento e atendimento ao Edital e seus anexos. 

Formiga/MG, 16 de novembro de 2016. 

FS .rui ,=”\ 

CAL A300 ÍRIS LTDA 
Eliana Geralda Lima 
Sócia Gerente Administrativa 
RG n° MG - 2.309.115 
CPF n” 357.138.606-04 

Fábrica; Rodovia BR 354 - Km 501,9 r FormigafMG - FoneFax: (37) 3322-1675 - CEP 35.5?O›0DU 
End. Correspondência: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 «- Bairro Quinzínha u 

wtmsalarcoirisxtomhr - vendas@caiarooãris.com.br 

dia @Q 



dirctoriaesccutux  
.Autarquia ?Wunicipai (Lei Il.i35.:'9(n ?raça Zn 

PREGÃO ELETRÔNICO DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N°434/2016 

DOCUMENTOS CONFORME 
HABILITANET 

J GR INDUSTRIA E 

TRANSPORTES DE PRODUTOS 
QUIMICOS LTDA 



'Ib/'IIMUTO ' 

Dados Cadastrais 

Razão Social: GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. CEP: 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 Repr. Legal: 
CPF: 053.245.448-09 Telefone: 

Endereço: RUA PROJEFADA A ,n°136 A Baint): DISTRITO INDUSTRIAL II E-mall: 
Cidade: CRUZEIRO-SP-SP Data de Cadastro: 

d Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N° CND: 

I.N.S.S 08/06/2016 05/12/2016 2C7D.8C66.1F82.BEDO 

F.G.T.S 18/ 10/2016 16/11/2016 2016101804575937595149 

CND Federal 08/06/2016 05/12/2016 2C70.8C66.1F82.BEDO 

CND Estadual 21/10/2016 20/11 /2016 13183683 

CND Municipal 12/08/2016 12/12/2016 24.471 

CND Trabalhista 09/11/2016 07/05/2017 120125007/ 2016 

Contrato Social: 

Docs Pessoais Sócios: 

Alteração Contratual: 
Balanço Patrimonial: 
Atestado de Capacidade: 

Declaração 
Outros PDF: 

*W 

Certidão de Falência e concordata 

Capital Social 

RS 1.500.000,00 

Observação : 

Llbl IHNISI | Impflmlf bBÍIITICBUO rlanmnei 

 
LICITNET* 

UCP/AÇÕES ::M0415 

HABILITANET 

Certificado n° 4921 

Qualificação Econômica-Financeira 

12.700-001 

JOSé PAULO TEIXEIRA JUNIOR 

(12)3141-2144 

rosangela@8"cruzeiro.com.br 
11/11/2016 09:29:32 

Status 

0K 

0K 

0K 

0K 

0K 

0K 

OK 

0K 

0K 

0K 

0K 

0K 

0K 

0K 

Anexos 

014 

0K 

OK 

0K 

0K 

OK 

OK - 

GK 

DK 

Oi( 

OK 

0K 

0K 

0K 

AUTENTICAÇÃO: 8963920E8B402154316D8175FA189112 

Lu--. m:_:.¡-,. _n _ _._. 

l.. 

L_r__t-...._:1..:-.._¡-.__ :....._-_--_ _L_I'\:.I -__-f_lf\"|d 







   
fig e* âyânudãç  à: 

GR ;nnúsrasa coáíêacàio ÊÍRÃISISPOÊTES 9592210511305 auímscüs um. 
'é 3.a a a» ã- *- fü - 

¡Nãñzumauzfn 524x135 %  % ÇGNTRATUAL 
:gás @gap - g 5g?  à. 

?ele presente- instrumento partiftzniar e na malhar forma' de .direita, osuabaíxça_ 'asáírzados Wit-Nim¡ 
MANOEL GARCEZ ktBEIRQ, bràskíéira* :nasua sob a regime_ _patciàí .dg- hgns, “maior, empresáfíü, 
residente e domitiiâado, na-ícíâàdíe' de-Lãâíírííêâàfãstado dexsãà-PauigÍã Rua (Geràfda 'Ribeira N? 98 »- 

Chácaras Mavísou, CEP líiõü-QGQ. nadador àaçêdulàv _de identídatíe RG N? 35,3?3.791-3 559131?, 

inscrito ao_ CPF _sob_ c": Nã -ü5~í1.._8'i_6;2ã›,_8á5$:--WÂ5H¡N$TQN'¡LQFZêàíiüfílñíüiãmü, hrasiíeiro, saíteiro, 
nascido em 92733/1952, émpresáiênà 'féãidenté' re_ édmíçiiíàdàílñaí #Made-ide Lavrinhas 'Estado desão 
?auía na Rua Geraldo_ Ribeiro, -Nií 375v: Chácaras Mavísau¡ CE?- íZÉSU-Güü, partadar da cédula da 
identidade RG_ M9 37.436.946'5SP;'SP, inscrita no CPF sub n' N.? 88í;12'2._433ls40, tem entre s¡ áusto a 
contratado, aítezár a sociedade.. suba farm-ads_ -sisaciédàdà “Jimítaâa- nas termàs da amiga_ fwãâ e 
seguintes &à; Código 'Cívil (Lei. M9 10.406/2902) qg-;eig-sei rggferá patas seguintes ciáusuias 'e condições, 
únicas sócios da scçieáade empresária; digànomínada¡ _GR INDUSTRAA COMÉRCW E_ TIRRN-SPEJRTES ::E 
PRODUTOS QUÍMÃÇOS LT-Dáwcom sede na 'Rua ?roietada à, N9- .135- müífcfitb industria! if, CEP: 127-01- 
970, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, inscríta no CN?! N? ü3;15?';2ü8f%30i31~»2(3 e- com 
Contra-to Sonia¡ arqgivado na Junta Comerciaf do Estado- de São_ Pauioem 34193/1999 soh o n? 

35215686177_ posteriormente alterado conforme instrumentd arquivados na referida Junta Comerciaí. 
nas datas e sob os números QuesegUem: í 

N? DEQRQEM N!? ea T -- “ 'W - anta: 
16 3.1._ ' 7 

' ' 1' - - p: »is   ' _' " " '$99.73 »à 
H2 1/2032 _ - .x2 À - “ ' "  “ - V704 9'. 

2902- ' 127.1_ »s ' _ _: _Í  ' 7 11s 0-3 
se ' '   W  09s »o 

os no04 . . 224- T . À ' 42-1. - 1=6 - 

22/97 _ 30134149_  ' 

27 1 434.333_ 
24 azizüoa 53-. -7 

7 m _1 

D5 7' 2 ' ' 7:3 

RESOLVEM, de comum acordo e_ na _meihor- forma de direita, incluir aattvidade secundária, exercida da 
fina# lot-ama:: no Munitgípio- de Fauíínia, inscrita' no CNPJ: D3-.157.26$fm92~0o 'e NIKE: 35.9D3.465.?19, 
para constar a. atividade de transnorté radoviário de' carga: químicas .e .cargas em geral a 'devido a esta 
alterar a clausuia Flsegunda) do Instrumento de Contrato Sentia! vigente, que passa: a ter a seguinte 
redação: 

CIÁUSULA sasumag; 
A sociedadé se destina ao' gnyase dejçlnro Iiquído- gasàso, fabricação de: hípociorito de sódio a_ 12%. 

comercio_ atacadista. de premium: 'q'üímicos. e? transpqrges_'roép\ããáf^igs. 'àesjcargas químicas amarga-s em 
geral, .ficando assim_ atribuídas: '_  Í ' ' ' 

Matriz: -Enváse de claro Tliqugídkigasbsq¡fabrihaçãó dghipggcibràító :já sáêíióa- 12%, “comercio atacadlzgxa de 
produtos .químicos e transporte. rodoviário' díexgargas_ g%u_ím§ça$g_ çamríggaçsgngçm-Àgggag;9,1%  *É 



Í¡ 
à¡ 

 

 
 

 
 

@mas a 

::acmwnü 
31.23.34? Mew 

ü 'À _a '. _ 

*n à °›° M? 'É     _. _  . 

Fííia¡ Pauiínia: Comercin-atacadísiada-p'zfoàut0s“cguím¡to$= eitransportgrpdovránn .de cargas químicas e 

cargas "aim. gerar. 

*f* .33 

os_ màãá É 55g 
as z s .à â? a* * 

u ?à ê 5*. *à* 

__ á ..â *gãi* .í”_ . -- 
Em virtude das alterações gema-fm? CÍãuSnÍõe/í&;fs§gãfKÍ9Ê, ;a contrata passa a ser zznnsaiidada no seu 
inteiro tem', com as seguintes clausulas: 

xwmüzü 

m: comscuonção DO conraaro sâeaaã» 

Cláusula Prfíméira; A smiedaáâz Rêragsob a denomiaaéâzourxie üiiílndúâxría, Comércio é' Trànspqrxes às 
Produtos Químjcoâ-'Ltdaq ge_t:e_m.sna :sede na.. Rgaa ;Prgüeiada_A-, 'Ne 13:5'. Aíw--Díistrita _industria-I n, CEP: 

12970-000' na cidade_- cIÍe Cruzeêm;.§§:a_ziia fàíaí-São: ?saga-sag-_íilialhaxgçdaçie ídexfíauãínía; Estado. .de _Sãn 

yauigo, sato à Rua .íoaquímuàêiàá, ;Né 746% 'àairrçg ñgtjeí, casi; z3_3,§gg=1$3;r§' pàñengià .amiga,- ahrír ::atras 
filiais em qualquàr-parte da terriàóàãq naàionai. 

Parágrafo único: übsetvajdàâg_as dí_s;àósíçã_'és.=.d-àí íegíslàção" àiípliêaãà; a; sàicííetfàdé :poderá «abrir filiais, 
sucursais, agências e escritórios em qúàiqúer_ parte-dütertítórià natíçnal :a critério das sácias. . 

Cíáusula Segunda 
A sociedade se destina ao envasa -de-_clóro liquídcs._fgasc›sq; -fabzflcaçãcar de' hipocimítü de-_zsódio a 12%, 
comercioatacadista de prcidutos químicas é transpoàes-nradeviários deicargas-químiças e' cargas em 
get-af, ficando assim atribuídas-t  
Matriz; Envaae de tiara iíquido gasoso: fabricação Be hipoclcríítoí _de sódio a .am, camera:: atacadista -de 

::recintos químicos e transporte #Qdovíáríb de cargas duímírzas e cargas Em geral. 
Filial Pauiínía: Comerciü atacadista fdeí produtos qaâmícbs _e transmite -rodbvíárãc dé 'cargas-químicas e 

cargas em geral. 
Ciáusula Terceira: O capital socíai é-de zRÍ$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentcs mi¡ reais), dêuiciída em 

1,503 (um mil .e.quinhentas) cotas de as 1.000,99 (Um-mil: reais) cada uma, -totaimente já imegraíixaáa, 
cíístríbuídas- 'ent're;çs' sócias da .âegaéiñte fbrrhà: 

>  Hornet T ' ' '  T     Vaigzr W 

WANQERSMÁISKQELL6,ARÇEZ:RI3E!.RG<   if1;§12.§'   'asfázzsznüogüo 
'wnsmrsaarom LUIZ cààscszínzaecaa    7375' __ a$3?5t..auc',oo. 

TOTAL _ _  gsm_ ' 351.509.000,90 

Parágrafo Único: Cünfome Alteraçãb 'Coníratuairegístáfada' na JÍUCÊSÊ- (inata Cümercíàl do Estado de 
São Pauta) sab o Nã 13.3. 69.6/§)6~1, dazxjado da: 03/07/2038, ag-sócia tetirante Sra. María Lúcia Qarcez 
Ribeiro, CPF M9 548L363.918~i5, quando .da doação d_ç9$g3'ã'sf.'s:'c§ià$*ao$ ;seus fíihos Wander Manage! Garcez 
Ribeiro, cp; N? 051,81.5._248~63 e washingtcn Luiifãàrceí-:Ríbeiro 'um N§?981l-.122.438w40, impôs sobre 
as cotas sociais doadas -a dáusuiá .relativa _de íncomunícabífidade; .e estipula que-.nabens dbadas vnitem 
ao seu Patrimônio, se sobreviver aos danátáàiosjria forma. prevístàího-artigo 54? do _Cóáígo Civií. 

Cláusuíà Quarta: 
Da responsabííidade dossóciqxs: 
Os sócias reaíizam neste ato e em moeda-carreata do país o vaio: das ::mas subscritas e nas termos do 

artigo .Losz do código_ ::Mi (Lei 10.406/2092!, a -reânünsabiiióade dos sócios é restrita .ao valer 
proporciona¡ de suas cotas,--mas todos respondem _soiiçiariamente pela integraíizaçãtzydq cagjtaã sàcíai. 

_ _ _ _ f, w "N. 
M ;WM - 

 



 .' i9 wâu** *a* 
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Çiáxawka Qtaínta: à mcieqagáag. M _ âmísââãçjiaüggâs. .dois 5665951¡$í%?§§§ã'áâ?ñ'§§1í§í§,_ e  Êíñê ::saiam/ça ;a 

rezgpansakmiiâdaée au _r-egãréàan açãe Miva' [ou passiva @iai “ _íeídíàggíg,_guáiês'iiaã- g; téxíírââaãíãíêaÊãêáenãüã 

çsafíaréndü gratítàr *coiííàm 'Qé-àtggs &Qpgrüemgíjgzs rzscígi-&ÍJ; '  .éafxitiai, :sempre: ÉÀQ- ÍfiÊÍ<5§“í3$iÍàí§ tia .3a;ã;ã<sà2;:§§a, '  ~ r - 'A i-Í  ' . '.:'ürz\l'. ..: v:  - U3 "í   Í w - '4 › 

-íêztasasizs variam; eñtratanão, üñgâãígãàídengptâaçam .sgeãa ma; Tíiagiêtíããfãíã_Ííjàâfifañãüsíàüâfsfêã .mas-zm. g q, ge." 'Éh v1.4: 5h' à 
 

. - AS 

M?" g _na em a 

::msm &exit-a; 2?». &mcicáadeterà 5239119.Êt3'íLÍf2ÍEífr=TíÍF1&dÍ).diáÉLÊF-Bçâí). 

&Íáusuâa Sétima: ?às Éêxiéfiíítíí) da adfmâíñããâããip, ;ajgx àiílñ'áêñã§íí*ar5ü'rês ferêa ãÊ-êréíâe a 'mta rznatãraxíá 

ãTÊtEFEiV-EQÍ a; zãtuão de “prçáwãagbjarg”, ::ago vaáicrí--será íívremeatte' àícnvefsztyzziazzadàa;@astra SÊÉÉB, :tie ::sm-:zrm &irmãs; 

íiãtxêgãss=zããà üítava: Pêra “iêáiêlbizííãiíãzíz :gastr-  :wliiüê-&EÍ-êíüi? nêíâê; terá ceamàçzâirçç ;fáÉÍúá-iá 

âííâáassxzâa 93mm: :Tas cíztâà àãcà àntrzzrmíerisveaig a ter-sairam 32231?? &axpreeàfgü ftilñâwiíifrêêtêíiiü 43:; KEÇEÊÊESÊÉ¡ 

rr›3:=rs;:2^1ss›s::c§ãrãtü. 532.32?- @m âgualtêadé de cândâçàaãíéfá gyafâé_rê'rzcãa 'sem acíqasíríaias, áeãsanâa:: +141: 422555:: &gaste; 

naãznwxza  3255521311323 a: acnzgzetmzízfz ;zitssraçãzà áífeíüífaíàiããí. 

Câásmuâa üécêmatüs âmsusnenaasemãtêcêcs ;saía empzñeam_çuwemitêcãms Caãiãfã a: nzssésma que: írngiãílítísfãàítâ 

em rszsgàürê-sêsãs'iiidazia _perantsgñggrceirmsg- @rêanãgaâkpzsxzíe _ríàs traizàaçõess, financeiras, e ãaaazárêas? ÊÉ1§5É=ÊY§ 

cama as aãiezzaçõeg.  *mens sarãü assinzígiaçs-gú; 2 sérias. Fêcàm ;ÉQFáÉãFn-Qííêííiíiífzí dá fazerâwe ::w :às: 

aeraaàmãnzsçãa socàzsí em assunâas a: negôrxiax astranízqs_ $303; ãnteressygz:: :ria: gcãatíeadade, 2152314212 gama, 
arsâurnãr par :azia quaisquer ;çgbrígafçõãàs am ben-afigura: práprfoísu- sdg--terÇ-àêafps, QsmtàTrwáy=âa resmaázsáweê 

áüfããü :aaczxáarau abo-raad-mja, _acíaárt-anta, auskãgsm eu quaàquer @cairá 1512mb: qparyãa seja de5t§'e°saã§iú2ãí<:a e: 

ÊXKSÊUSÍVQÍTIHHÊB aos-sueggóàias. a interessa_ sccíaís. 

âiâaânssuía üécêma ?rínaeâraz à] Saeínedaíde não se resgxqrjmabiiâzãrã ;gerzaínte teraeãêtm¡ _por quàêaíçaíeâ” 

sbrsggaçõias amuenêâas amm dessreaçjàêêtc at; dispjastacnaííiíiázusmas -anxmerêür 

íliá-usuãa iàécivàaa Sagaz-nm:: ?oáerã ser-praznmvêdmh _çzuzíâqígàsfempn, apmezââç cm áignãnu-ãçãas ::se capita? 

&asia; trànsfczrmeàçãa da empmsa emquaiqàaer &ipo- áasacãetêadà, .baiana assim, abêríugá e façxiãaixaeasâza ::ea 

fiãêaâs e autres diêp-zêttãêãícíàs 'em -qujaíçguar para: Sücêeâade :vão se rvzsporxáabiíizaâá gaerzirátàh tartarugas, 

par izuaiatqueér mhrágações assumidas ::em ítãiáàrít-“azâpeítp.zaüêãâpüfíãü na iiiàuáiz.la'añtrsr'íara. 

Çãáawuia &éçima Tarteíra; .A-socãaãadâ -Izãn sadísscãvará ;irem Çcerrêáicâa. _de faíáscínzenta, mterdíçãm, 

!Eaãàíàííiêiêáííàã em wírü: ¡mpeáímestztn @ie quaisquer cotistas, ;Jrbgsegtsârada toi-i:: :és 'fêgífrfàíêíiiâíâêâíãiñ iegaaêàa 

zimgaseize, senão que: 03 haxzere-:s de &ásia; retãsvantéa, ;mr .qualquaã dem mmtívos acima, iztanâtãtzgícífñ ?E1930 

vaio? Mamma¡ da suas respectivas cotas¡ acrasaxêda da parte ::raapcrcictxaã dos fumcãats ezyiãv mçàstemazs, 

:mais «as !scams ;apuradas ng": úãããrraa balança será:: Çíâãüãxzâ quarta .de dãrêiâxo- em 24 ávinte e cuspir-trip? 

rzarceãas. 

Cêázamjia üíiztãfm 'ílàzarã-az-Em suas:íféíãàeeíaxgõesg as: aâmênistradores'acima-ria::?gréfarazaçêaêm-enta a :ã-::rmzz 

erxtaítsêãecâdzz na à; 39 :do ari. ::amas Cédàga Çivêi (Les. na &Mesxzaaz; 

ãtãásjsààêa üeêckma Quinfra: C3 gxérçício ácmçiallatefmiügará em 31 dêsiãezemêasro 'de .cada-ana, «àgsgandm sseríáã:: 

ãssqarzràazfâas a Balança: Paírimaniaí .e. c; ÊQÍÊDÇQCÍÊ Héíâiiítadá¡ 'Étuüñnw-íça, e serão ezfeâuadaz: a: aparagãü 
:issu: reauitadszgs com observância das aíiesgüsêçõea-Àzlegais í§§§Í§ñÊV11~EÍSí~ 

Paràgrañ: ünícm 63:5 lzxcrgns_ cá:: ¡ZHEÊHÍZQS apuradas_ 'ÊáÊÍÍÊCS-:ÕÍSÍ_PZÍÊ)4HÍ<ÊQEÍ ou supíàrtatfm-s 93305 ss:ií§_§;,“zt>›.$~«us;3a 

przí>§§nrs;ã0 dasua Qaríâcipáçãe-iãn capiâàã sacíài.   f' É 



mc-.ezcianad-:sa nos' aitíga 1.913. à 39, d:: Cádígmzxz-“Àâvii ÉÊQÍ.Í°\ÃÉÍÍÕJÉ,Ô$ÉÉÕÊDZÊ; 

u "íestíemunhasz 

4.. _a _ QNQ 5;:  
s?  * @àgâã 'É' 'Í " 
a* - 5 f» - . .. Rã'. .Ê-_%_°“m-_“'  - . . . 3 ,. f 

íãáhsguía üécíma âexta: Sérãc:: &ãâfàêãâgâgâãã ãígmqggêãgsg» @$239 íífíyíê (te: ag 191496142709231 ;zagsizüaxzâ-àg 

matéria, tàzzm à rêtíradã- 136 Sátão:quarãàçalaãíssoisàçãoxé' Eqqucááçêà às: sgcãiêãâaâe.  ãçã #me aez'. .akê .. 

Cíêámula üécínxaâétíma: (2:5-gfzscsgq*mmíggogwgestefgcaâñtata sarãa jríeizackvããêos ::em aisswwânáêa »ràas 

pras-agitos da -úfacãigm 'Çivíí _ííezã @.3~Q°T<í$6?26()2à”m*da =§wà$osââ§>na'sítifae@5 ¡gggéàa ssgaiícávesííi. 

 

Çíámsuía üázcêma ÚÊÉaVm-FÊKJJzá &iam; m' fçym da Cázxenzzrca 'para qgxaêquar açâíea fixará-ads nasâe âÍlíaEzffã-Êü, ::is-ns 
›  . . . E . ,g . _- 

árxczàagszac? âxgzrvsga de qeaaãques" suína?, pcwêãaazaãgzrzvzieg:agízs que saga» 

íÍÊáêàããâÊãà ãêâàêãvàa- &$233; (às aécgceía aq'. íâxfààzgâázár MÊa-rzseã @Êéifâêã-ET Riâeêaiw *Naaêaíàngtçan íuãz ísarçez Hêñâírfê; 

@é zguzaãificaáms, déaciararre, ser; «#35 pegaaáa ie?, (me.;3ã§:4§$àfãe§=ãgzígâêââíifiã 531a» 'í-sxãgâiáêr' a ;zàzzaãnãàtrêçãa gia:: 

maâazíaáa, ;agem pa? ciszrxarrânsêza de lei íaâgààríaí, 33:14 em vêsftigtaie cia; .czjzazaiâjsêngsçàãa _eíasz izâgssêâzêsâs. 

:a ;za-r :àsmrgm _asaísn jà-.aszzas e rsvntrataáámâ, §'a;vras?n§=g;§m ãñgjtggngeàaigafemdçsfês: vias de iguaã ferraz-aa e temas; 

53m* xarãaagsánadaãf' Qéslàxs sáçíás ::a praseñça de. §§ã-â$.ÍÊ5ÍHFHt$I'Ê§I'aS-Y ' 

Çruzeêroáji_deravgnsâvcã_ :ia 293.6.. 

,, X 4 

xr  A j fg 
Í * ,sin w-;K-F--wt-  a f¡ 

j. m" s ¡of/J- 'f/f//v A f; _/ w' 

\axíazíáér M¡ cível Gastar:: Ribeira 
Rvüí": 15;.  3;'?ê31.~3~$$P!SP 
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GR animaram. ÇOMÊRCiO a TRANSPQRIEs Abe PRÕÊIJTQS QUÍMJÇGÍTS Liam. 

;a :Nsmumsnm na ALTERAÇÃO' CONTRÀTUAL 

?em presãarwfga ãnsífrsgwugzrxãç rsmràêcuíür ea _no ?Heather fafma da .<::i§':'@i'to( (D3 cnãiciãxa 

casãinczaâíws WANDER ?MANOÉL @Afêálêfíz fêâsãííãü, bzasñeizw¡ atuam:: ::m3 c: regêzhezv 

param 'de mas ., mais!, emaíaíraságâm¡ 'íâê-ÉQQQÍÉ :e dwfiâcêâiúdo na. cxàciczda. da 
Lavrinhas, asímdó dá São ?guia à ÊUQ &âarmãdp Ribeiro n” 525: « Cífsüaartqsmcrxvisag , 

cep, 32753135909, .parfrjcxds-::rí rã:: üédglç de âciêtwãciqcâgç: &a; rm5..3?_3.?:3_:1:-3›$3§v;sà 

-ânscíñçm m:: em: sab c: n.°í›5:1:.&íi'ó;g248-'ó3 5 WMÉí-ÉNCÊÍÊQN; LUIZ @ARCEZ fêiãêtíãü 
brcmíieãro, soãàeairca, nátscídci am Q?_.[5)3;_]-9§;3; àmpàâààlifãp; 'zfvgàjisêâienãe e' _citamiçzâãimüc na 
câczíüüe ::ea Lavrinhas. Esmâo de âõmÍPauào na *iãumxiã-erasáo Ribeira; m” ;azia u» 

Cliwéicczsczs Mavisoq. 229p. lâíàüiíküü. porfczdç; d:: cçéiqcséjtà_ ::xe Eciemúcíézzüe QQ rf” 
13541363946 339m?, inscritcr-no (EPP n°T081.-322.43Í_8~'4Ó, sTe-rrg--arát-ra_ sã 3125?:: :é contratado, 
Cafeara; a_ sociedade_ ..síüfb d' form:: ge _sgdáciada Jíísziiíaíiü, nas 'té-.armms dos: ziurzfãs; 

!,952 e seguintes do 'Códign- Cívil. (Lejí níi-.TjítâÇáõfz-ífêüíLíâj' que .se regard?" meias 
seguãmtes- _tsíóusuicns 'e' cçncsiçãêeas¡ ÚQÍÇÇÁSÍ ;sms-ias do sacêàdcxde emmzesátía . 

d-ssrxomínadü-GR IÊNDÚSTQBA) 'GCÍMÉRÕÍÉD TRRNSRÇÉQTES QE PRODUTQS QUÍMãÇGS 
$033», com sede na âú,c:13Pro§e?càd<àíA'.n° 13:3 A Dissídio ãr-adusâdãzâ ii, (Éep. 125-*91-93), 
nr:: cidade' da. Qruzeãro, Estado »de São: íPauío, ânscriícj rio ÇSGÇEM? n** 

U3,ê5?.2ó8›f8@@1~:2ü e cpm @Granma :Soçíaã arquivada:: no JUHTQ: Comercial di) 
Es-'íczdca Ge Sôr.) Puuãctnsam üzm5-J999 sab n°352§5áóóe???, posàérãotmêffíe cxãírerrízxdc 

cQnã-orme irwaíruznerwto arquivadas m:: referidcxêúnm Coxjriercírzê, nas @mas e sait» as 

nümcszros que saguem: 

DATA naomi n _ N** 

z 1.45? T- . 23:37._ - "Aa. ?a4 
T 1 1 .sm a5; ' ' T j¡ T2 G79' 

2.4 01 2:24:32 “a  ›~ '   T 23 3225213849' 

23 “t2 T T :a T _ 153.53% “ê 

1501 : - --2 T :T2031 . 5413955214:: 
a5 T T .. ; - T 

;(375 303.449 »ã 

127 1 2.904 A84. :a T 

24 200a T :r y 
as ?T - 133-. 'IT 

::am $540 2' 

RESQLVEM, .Qãâerczr qcxàysuna 'E9 cãçààífgçiãfíffãtàT-s'aciiài sxêgente  como; segue :abaixo: 

PARÃGRÀFO 'PíHMEIRGT-w' ;saiam :o endereçso da #um nc: cidade _de Paulínia, @síodm 
de 86m Ptzxuío, pacata_ c; Arzuak-xçaquim A1f¡çó.n?'4ó8-- Bairro sem¡ cep, 1És14a»_.z-53  ' 
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'm CONSOUEEAÇÂOÀDÓ ÕONTRÀTÚ SÕQIAL 

CLÁAESULA PRlMÉ-_àlãà _ 

A sociedade .gira sob c:: degnomincçãa &oçâçgt de; CS4; _írãdagsfriçL -Çoimêrü-ic a 
íranapcaràes cia; ?rodufcas Químicas ijm. @fi-am .SSGÉÊÉÍÍÉ. na Ruca Pmêgiaaczíã- n** 

131.5 A m. _íààsfãíto ãrzzcskaíííciíjl.? , Cep. 12í3e3':~9?üfm &çgcífrgíàfnfifef ::ie Câuzeífi:: _, asíüâa de  
Pmu!e,.e Ema: n:: -cídaáe cjgáàapãírjjaz* está” __À.,À§i_:1àj¡§ào 'Fauãg :six: ?à-íãursz ¡Jcgauim 
Arãcó fa** âáê ~ aqirfpíBejeê, CE=F§V,_;1À-§É:á§B-~E;õé3,_. &e; çãçâdéfíüc), ainda, est:: surra.; Fãêiaêà em 
QuaiQ-usàr pczsrâaxjetfferràãfáxib âàmcàçzànçi, " 

Parágrafo único »a -Cphsamrzzdms ::nsçiâspacsàçàes da iagâsãcxçàm íñgiàíííâáãâügü cassia-cima 
padarréz abrir fàâiçjãs, sucursczãã; Qgêntjus- a esciââàrêoá_ em cmaêquerpmrtaa ::io ãaàípstónç: 

nüüâorsigzê. CJ Cãííêrãiíê tjkzns :sócêeâs . 

CLÁUSULA stàaumüa 
A sociedade :is-ca desiina me_ GHVQSQ_ de clan:: iíquido gozam:: , fcbsicmçãa da 
àzãçaacieràâm cm sódãsz; à 32%, aomé-:cíb- aíacüciisia de 'patacíuâos químiçzçxa e: 

?rañsgbçsrfes rociovãárlog- da cçzãgcss química; @cargas em garaâ 1 

cLáusuaA TERCEIRA 
O Cfâmífol 390m1 é _cieíês Q! ,LíOQOOELQG (Um Uaãfháo e guântwenfos mí¡ _reaêsj dividido 
em 1580 (um mí¡  cizíuínhéraics) cofcxksgçiíej* RS. LGQKIQQ  mi: aeais) @mais uma, 
?GÊOÍMQHTQ já iniegroxíízcdo. distribuídos. entre os sótíãas dcakseguinfae' fauna: 

% NQME'_ cbr-As* % E  % VALOR_ 
Wààãülêí?RãANOÉEL/GARCZEZÍRJBÉERÇ) 1.1325 __ . . rãs1._izà.c_üs,.oü_ 
WASHlNGTON-LUEZGAWCEZ RíBEiROT I  _ _Ls-fãs ' ' _ ?às _3'7›ES.OQQ&ÓU. 

PARÃGRAFQ 13mm:: ecemterme âàíãtàríçíçãáuÇ-Êãñffâigsóâ' re-«zgjszrczdts/ma Jucâsw (Junta 
Camarao! do Estadpde Sáb .Pg.u_i@)-;-so12á :f: n** 3í=íÍ3,ó%!Qia=-L “ÉÉÚÉGCÍO de .03fÕ7í-üà,_-CI 

sócia reàãfíronfe &fa; Marim Lúcia: Garcez iãêbeêrríz, GPP-dá?[Eéêâóiãüi-a-,I5, q-Laamde em 
doação da -Sucxâ Quids (3205 seus filhos Wíxnder Mambaí íâflrííifñz Ribeira CSPE? N” 
Oõhaêôéãzãâràã, e» Washington Luíz Giafcez Ríbeâífô- VCP?, N** @8%Â'2Í2.Aià8=11(3. ãmmóa 

sakura:- as (201305- sociuis cíozzciczs, c:: ciôusula msfzàñvc CÍGÊ- ãrzçomurzâcubâêàdcade. e 
estipuía que as mas doados vczsâfs-zm ao: .seu í>zaz“rimônio, se sobrevive: aos 
donaiórics. m:: 'fcrmxci prevísâc no ürfigo 547 do Código "Cívil. 

CLÁUSULA_ QuAíeIA 
::a responsabilidade; dos sócias: 
_Os Sócios rezaíizcam _nesíe m- e 3m moeda çcprrjente do país a vaio: dos caxias 
subscritase nos-fezfmcs do ARTECESKÇDÍ¡ ,852 da cózàíígo"civíi (Lei ãíléãüótâüüã), o 



1_ 4.' 9 q¡ sad-à) 'sá 9*_ 
r"" .a a nas à* “ii  f* a* 
a 35% w *é 41;" * F 35 

4; ¡ ,e- ;a à¡ A:  v g .a m a «i Je i'- 
5_ ç_ q; mu¡ ..gia n 

ss ::Am ;à 5 ** 4' 
É E ,ã JJ¡ 5. a :sz: s# 

w #'44 u à l- *à Ê 
«a #3 5 

a5 

@ô VQÊÉà-QÊQQICÍGHUÂ ::de :suas coma. mas 
9 

;espmzzaabiíâdaáe _dos 36cm ê *feasñisgz _ 

Todas :esperadas-w: solidariamente: -pelci 'íntegrmlizaçàu .C39 icmgzàãíaã âQÇíaL 

CLÁUSULA QUINTA 
A sociedade'seréundmãnistrargía 136393 dcxís sócios¡ séparctjcímêíafífcàt fa? ü etâs- caberá 
m: :esporígaímâlícicade Qu jrQprQsQQtÇQQQ cixjivcgqaa: íSJÇISSÊK/CHÇCÂC] maêecsêmdag iuçiêciaê e: 

axfímgucziiczâaíznente. @además bfüücââr-ÊOCÁQS _os mas cariapraeuwdêdms 'niiã sbjeaêo 
social, -wsxwme me ínfeaâessée dc:: socãaiíãütde; -fíüãíñêiü Vêêâíãíiü» êüífãíüñiãí» 'Ca um @sm 

demrsnzingçóga somaram riseiggzãcziçâ-&sârcsnhosices fins--socãcsaãã 

Çzáuszuzx 3ÉXETA _ 

A sgcêeüczdea- 'íeazà praga índeefermímçtzci=c> de_ duraçtãa), 

màuséuàú». SÉÊEIMA 

Peão GXí-EàfCÍCÍÓ QQ citiimihistrãíçíõzizs; 'as <:rdrriíh§3trt3:ie›zes\tégrçágyçtireitm- c: -ugwzti refiwüa 
menwi Ç: ?ítuêa de_ “prósiçzbçféÍ 'ÇiQiDÇViaio.r sãwàmeante convencionüdo' em: 
em deccarxwurra acordo. " '  ' 

CLÁUSULA @HAS/A _ 

Fíccz e-sfmbeêecicie nuecrsecêedcide hõo-.teríi çonseihojffsçnã, 

CLÁUSULA mama 
As. coto_s._sâo írzãronsferêvaism 'rerçeârçjs sem c:: @><'pf'eS$O.:Q0ñS(-2êf1ÊÃmeñÍü do Q0551:: 
rerrwanescarxre. que em Egumimtzde de càí§ncjêções_ferçã preferência em. admuã-ràiaa. 
severas) em ?gasta desàa¡ nçaà-usezci [ser Ecxvraciç c¡ eorrápsàfeznia Qããaraçüo 

Comrcxíuoí. 

CLÁUSULADÉCHMÀ _ 

Cãs cioçurrgenzos emjfidífbs pais; empresa. ou emêtêíics carma.; f:: mesma: que 
impera-irem em raspcmscgàaiügíade gastaram iergeaâ;ç›§',_ ptirzçãpcêmeantta nas 'fronamçaãas 
financeiras e bdrizzcàçãos; üsjsím_ com:: as CÍüãE-ÉHGÇÕEBÉ de bens serão ussinadwâ por 
-cieãs sàcioã, ?icam pegam proibidos de fazemmiíssõ dia denomãncnçõa social am 
cxssamfcas e negócios asírúnhrbs aos ¡ríiesresses .dor scãcieeicde. assina coznc, assumir 
pÇ'r-r~3ã.<:1 qucniàaur-Jr-obrâgoçóés :em beneficia prõprio ;ou de1ferce.íros, ou &amem-it;- 

responsáveí comoí sczctzíxdarcn, Qbúnadmro. :çaçeiíí-gnnf-à, avausíc: ou quçxíçzuaf-:r Quim 
mui:: que mãe: sem ídejsíãnaçia: -únicq e- excãusãvamenta .mas "nagócêos e Inwbresses 
sociais. ' ' ' 

@museus pgcamàiírãirxasám A socêeãâad-e não se' !QSQÓÍYISQMHÍZÇÃFÕlbrêãrürífga -fércaíréos, pqcrzqucxísquer obrigQç-õegj 
msszgsniciaà _com criêzsràspgítoí ao Tdisiposfo- na Çííàusuídzdníariar.; 



É?? É; 'Ê' à* É** 
a ¡., 4 s? “as â¡ é Q 

a a b *ã ° ° *f 
3g a â 33 'à a9 31 -“ ' 

43 .qr í. te** 5935 ê' 

eñn :Et-g &É; ?ad É.; 92;' 
à' § 'ã 6 É# *é  

. 'a WB¡ s? w' *f 'ã    ã W «É» gay 93s &É; 

?Badaró ser promovido: c_ quciquer ÊGMQQ; çzumeñfü' G12' :Uâmíüuíçüü C16 CCIDí-?Gê 

social. ?ransfozmüçâç Tás:: ;empresa-em àígtaaimuer ma: da sociedade, .ãaem Clâãím; 

abertura_ e fechamerfrç ;dá ràzzmês: e ::umas _d$§§hdêh=c¡§:'s; ajm.quü!q_uer patía- não' 
só da Esfmjdo dia São. :Pede: ecmcxtcxdcWatíííõficê Uüçíüña! ;se ::as ãrwíereaâes-.saciaís 

'zassêmxrsrzaxêgiramg 

-CÊLÂLJÊULÀ-'EÊÊCUWA-TEQÇEEÉÃÉA- _ _ _ _ a 

_A saçêedada_ nõzioím'°fszziiáàacvívâçsíá ;áàãáã 'íãcfiãfçàçâhiãtíã;i:  "fçiíéâfíüíãàzrüftít. -êswfêrflííáífiüs 

âmsoêvéâêrac-âa ou EOLHFÚ êfügásggficírraernfa ::ie .quüêàfàguêar cç;›,1=$*p<;::s,=-prosàsegzsãsüüü- cáêm 05 
rapãwserwímriíüs íueí-zgmís- daczueiâe; senda ;M23 'x35' hâiüeárgàs me.: :sã-Ema reürrçzrãêü, FW 
quuâcguéag' dos muñvoa ÉÍÉCÍÍFTEQ, ÇQFÉSÊÉHJÍCÍGQQÉÉQ vaia: nàmãnaiê cw sua:: sespecêêvas 
caíam ücrescâcâe :da pane proporcíümcrl dos fqrrscíos-emiifzç exãsteasxíes, ?T1053 os Euaras 
apzgrudms no u§'â"i.rno 'íqfatarzço sàarõfio- pagas :a quam de¡ zzâêréño. riam 124% 'Quinta/e 

qucmc) paradas. 

 

CLÀUSUàA fñêüí-MA QUARTA í _ 

Em 'suma ctaãítaercções.. m_ çzdmêhisfrcaézízãiàes' üdàíraràã) ptefarancêaíynente .cz ?arma 
esíczãíízeiecãcêa no @PF do (Irã. LGZfZ-dQ Çédêgo Çivãê (Lai n* ííláüóüaüzç.. 

CXÀUSLÀA mesma». QUENTA 
C) exercício :Saami -tarmincnré em 3¡ de Dezamtaro- @e .catia ano, quando sertão 
ãevanfodos Q _Salcnnço- Poírimcrxící e ci) Bmianççs_ de_ íêesuiíciícícà Ecsr2ôn2âca:3,.'e serás") 

eagíeàuc-:dcas c:: apuração _doswsgsitczdes .taum :obaatvs§ns:;ic_ dcá aífispcââíçóês íeâgüíâ 

Qpêícáveía. 

PAQÁGQAFÓ -ÚNSÊJM C33 incita 'o_.u páàí-QÉZQS -Qguradcs será:: dísízíbuídos (su 
-ãsupañodçzs pfalós scãçzfààsghd::Jfíãiíêáíêílñçgxkiãq-&Uü,pàzkñcêpaçâo _me capim¡ sociçzí, 

'Cuâusumípêcímaxsgxrna 
39:51:12 regidas Gàíüs-CÃÍSHÓSÊÇÊÉÊÃÓQ Çógiga ÇivirÇLeã;né1Í3-;4Ç1ÇzÉÊíÍÍ32§..capâicézvãezísgó 
gnçtüéáâcz, ?cam c: :efiírêrfxcricí de sócia "quanta c: Zdíssoiuçüü 'e .Iíquidaçâõ. d:: 
SQÇÊGBCÍGCÉEE 

CLÁUSUíA DÊCâMA SÉTÉMA 

(às casos @missas 116m2 cannot:: saràcã rescsãvídws, com Óbsàrvàhcãa' dos precaâttjs 
da Cóciêgc: ("JME (Lei n? 'I Qáüàlêwâ) a de- QUÍTÓS ídisfposííivos Eegaís opíicáve-is. 

CLÁUSULA DÉCEMAKÂÊÀHAVA- _ 

Fica:: &ieãécp o ?em desta' Càrrzcarcaí marc:: quciícguepüçào fundada neste @Graham 
com çzxczãusào-.axprews 43133 qugêquàár burro, par mais": ;jrivêiàgêocío qnxe sait; 

CLÀQSULÀ ::mama NOMA _  
05 sócios; Sr, Wander Mczrxoel @arcez-'Rãhairo e Wctshãngfón Lui:: Garcez _fãíêpéê 

 
 
 Êlíügm 

% [fu l»  j  



. ' . ag..  3g¡ 
.. Ê É Ê já as' "v. a 69-- 

~2 y a, a - -g va ana 
a ea. a 44;. W 'É * a e:: â i: tr 

g5 g a üññ QM? à 

' a '$ ?s Q. -a _v_ 
s.” 1a a B# 'à à? - 'P u? 

;g .-2. a s¡ às é à* 

:g ea «a «az 'à f* 
.a m f* . *É 5° 'gh 'a mw.. .- 52,13%; a an# #Av-v- 

qmêifâcaüoa, decêcizom, :sab as peanrisgdci. _$913_ que não está:: ¡rppeczsâ-Licss ::e @xerwr 
a administração- de sóciadacía, 'mam par: detíórréncão¡ de fa? ííãâííífêçlüiã. nem em 
wràudê ?C369 coziáienaçüc ruas rwigxóiesêá¡rxêañcionçsíáías RÕÇWT. 11.81 É, § P, CÃÚCÕEÍÊQO 

Cívil (Lema 3-(140612082). 

 , pa:: eâfçirâífi' mszàãm- _jussâos a_ Ç-Qnfrtñcaçims,íowmmesãa ínàsfêjrggmecjafc; em três mães  
@um fofrna w $943?, que-.saràa assinadas ;amas 's<f›<:âà::ás; :sc: preàse-nêga dês: duas 
íezêsíemunhmâ, 

  f' I   _ 

»mamae-m M T j QAãÉCEZEÉiBEêT-?Ó 
_  _ g 

*amixsgâmírííàkàííiimiz*êfíâãfzfêíãíísreo 

Tasíemunhícizsh fmz: C: 
r' 

J  .j, [M, g z ' É 

vaza-cama? praaawtswumâs 
?K3 É É?, É gâ-#ÊÊÀÊ- 5594x333) 

.¡  
?Jummzígunnuxuugutsgzeaííií 

iíííiííõíIm  



.wawuwgümm .êwm gang.; wmv 

.. .. .ummãamã _m .mmumwauum mmmmgwà .gêmea @tatu w x mwmmuw @Em “ma” 

. Scam 

 

w 

 

 

 

 

@É 

Ôm3m& @Wmàü _mvmãw 

M# 



uvas si.; Ma: :úsíapyç 12° ?RAsíçgsQc í;  a À .; 

'RRÇSURÁÇÀC ;QUE ::M a 

ITawtâVâoT se “qtas-P üümsàaríec 
zTãàfââgñTgs' .m PR 'UT 

›C*'NPJíMÉj'-n“5 ÍiJB-.GBÍZÍSTíQE É' 

'féíâníâifàíiàtf“ñaíízàuéa- 

.FÊ*-Ê5J_Í3'3Ê?.33Ê”§ñ? V - 

-mçzhêcí§§ü,í"._na; _- É_  t! 

% % @ARQEZ 1ÊIÊEIRQ;aêzg-zfasiiéifà,f Íswteíkêe¡ 

w* êízaáâãéãíâg' Rêsidénte .rre- *cttaymiçsziã 

'Qíhátara-s -Mawíszargç ;as pmsentég, 

* me; «fer-dito @na PW .íntàserxte. ínáírêrñá 

'H0 

. 'neste muniàíñííàk fia_ Ruiz; üâfaãdzcijífííbeirohãâ w Cháisàfãê Mâaxiísouêi_ 

   ' 13.41¡ M s¡ _-'_. u u a u u o 

. _e  w __  :ti~ê_r313sjTR;A.., 'e %%MÊ$=à-c1cÍ E 1-TRÁN_sPemEs“ 5 mà 
?Rcüüfüâ .Õ-LIÍüIiííG-Dã LTQÀ-Á ÀSÚSÉ.994133949-TYÊÍXEÍRAaÃQNíÔR E -QÚTÊÊÉ ~=- - =~ *- _- 'w - -v 

A9_ pkfmeíifó (Êã:”')~da navembfo.dà"'dâãâ;mêí' ie-dezéàseísçiz;.ÚÍ12Ê§;_,4n$àte. müníaíísêa dekav-rínhaü., 
üumarca 'de Qmzeifa; -Eâstaçêm cfiàéí' $ào¡;P;au_%o-¡ neSÊ*=Tí§_t;§ÊÍjí§'f§at9 _dg NíÇ._t-§aÍS,.r;íÊper$nÉ6 mâm, 

claims# “íék 6% :ihlüâêfñibéií 1 üiüêáíêãwàà 
k ' 4 "übíezifajdà 'amàçyresãriã?Tiãmitaãa cam  *ÍÍÀÉ Í-Í1.36'~:A.=›+ “Diâifêtb, fiñdusstrígazl¡ ii, 

° " - '*ÊaÍ§iÍ'§Ê§Í3%~Ê9.- .zñràaí. ;Éua- Jaaqüzâm 

           

 
sem. nengzíüíuñiüífiãõ  &fa; 

Àficái; Ç$atà3;>$_:  
Qàíüãzãgggg: -fagêàaggaütà na V % % 

Í " ÇEQfrÊfÍÃÚÊÊÍÊñÂHÍÊÇ rapííacaantadapéísa  V _RJÉEiFÍQ __ zbrasgileíré, egaaado, -"i_ndu_sá_ría¡í,' 

Zââáàrêt"" é: -dümigêãíàsdà -háàíà-  mars:- Lutz 

_gafaêcms _Sjôç1àc:§@$;        
Tçsçç-:rià  ima:: mma_ Rasa !íãíaifgagigqg -igaihíeirçz›:, ea. s. 

. _  1 íderíttáífícaaaíes , ai? mim, &ajaxraforñgxe _dacumsütss 
apra-sentadas; abima. 'm_e:ntzianaksfáá§iñcf_,Q¡u.e.;.çfóu-fíT ;alegiã 'úçtezrgantàã por seúsjefépfésentíaritesz   seus bagíantesrpraeLaraüores-,áh   _k  ,  _ T   bs-asiíeitcpcasaüo; direto: 
cQmêrcê-aíã, Rcazsapx-&Pg-ná1'-§.§3?2,21-143,IGPÊfMF rs.? 0§3¡245;448FÚ9, residente 'efciomíciiíadô 

munãgãpía de Qm-z;çirc_«$P,' 'nafiiñzi;a_ sata. Piauíüy; 578-:: Jardim Isac; .âaséç cnàvzs 9g 
@Liv --1 ,.btfasêieiraa, casadogr-güfeñtéecümerciai. RGzSSQISPín°í:2*f.a;?;ô.24-6+6; 'CPF-"IMF n*    9G5'*ü›*›°3771°*Báiffõ Füüaífezââi-E &  É.  _ . , , 

eatuíáante, :RQKSS'PIÉSPj-.n°=3?.864;.§$3+3, Gíülí-ÍIMIT* i1.”"35_'Z;Li?iiÊãi69.3eQ3¡ Traszwagnte; e. zábmíciíêadc 

&QÀ *Vêã ihfâíáííeítcãgggç §;;a§c:.›,›_.adÊ 'Tínisàraêêí  'RÉISSPvQP  -i2í?:;52&-4°?$sá.; 

CPFMFW 2-'ã'8;22>-5ÊQ8“ *às féàzdàmig: e?" dãmfíczií_íadü›ízna-rmunicípiçgdaj 
Nesfb; Gançabxesgüuçgáà. ÉQQNÍWÉÀQÊQÃZ; ÍãàdgfãkÉíáí-;Miíààgàõí-@íêtõz  r uÀvCL U A 

  « Ga» ME¡ g¡ . 

  Awüàécíü       
 

ájsiíçé' À    
-gaísadm yencífejdar, RQISSPISP : ::à 
iva  s' Íaiíiàrfàjtgjiaaçwe Jgsjáêzm Amanda! -  Çá§§ãí3§I§Íjvàndédàãxà;.rãüâSpáâP 

     21"Í'335*Ê$?5;'_Feàãdãfátüí   É _ 

'HOrÉQFâhd'íaíi“-+-ÉSÊ:,Àlí_    
“t1”1305831547;:ÇíPÊfMÊfhgzüz?.B5'3;3_1Í_ _ _ % rgsiagg 
:a 'Bairro ââq Quê-z à: Âmâñêâñã w' 3P:  U 
veàdedor, RGJÊSÉISP- ra* 23§741;,§ÇJ36~9; cfàFzmF= t:: 

   
_ '   residente fatdõmiciiiadc 

na 'Ri-ua Celesiina- &Nàvaea-An-íuñésg P40- s-wgRjegína. Càiía 'mürtiâaíraí-S? 43a;- t-aY' Mgmíísg' A 
' .  :, » ' ' sua, -brasiiíejiray Çagagg, ügndederag_ 351331915?  4Õ§3§9ÍÍ?9$¡ 

GPFíMF n"? 312;T3E§6;?'88»1'4=_ rwídaffaftie: ;ef-P ãàmêçiliada m: município de Cruzeiro »ç Sã”. na. Rua 
das Taipas, a9 e» Jardim _Prãma-vera, @quem «çanfara amplas :gerais e iiiímitadêzys pode-reía-'para . 

    

'É  eanstátuãçàe de % 

ça” 'Bãzàíãgâñê-ñ ?f'“f,¡fafç'úâtíma_ aiferaçãm -- -- 

- wsà3e.94$; ›§;9:=¡;gnr: no _ 

;fetriwaixiê trâmite narráeiía. a_ &rmâiíãüí % 

'18;7'8»-:36, 'reàídéfáía5 *e da-mãgciííadc* no: .njíçgñiàígàiâ tig.-_Eàui'if_1'ía~$P. :ía Avymástóteaes  
'G5§u';z5ia§ja+$'-F?'.- 'ga 3h43  

_T 9695;, . @PFKMF ' ira*- &-i~99.;á_2rá;73ag::7,"' Z 

::a Ríüá ma? 'Caiana 215' avisa -Pauio  
À decir: __ _íígaicibíígiàfñuài wz-:Nadcxg ?F28 % 

MIRE' LEE; -iàrasííleí-ro, snlséirà; ' 

a fim eggesêai. de emtcoínjgsnto ;na isqãjadamíeñíte mprgàentaha' fàrmga' cu-tgrgfante perante? a$ - 

repartições -gxàüiãcas 'façjerais', .estaduàísg. zmuzjiíeíbais" ejautârquuas 39 qyaêwtituar níxreL 
eçmprwasaà públicas :e: privadas e áíe-:ecencrmia *tnísta emíggafggíi. 3103918 mais' .ñecgmsário-fa-r; 
bàdendü para ___sêtarst;ó;;sáãiçjãtcÉ .Qzàçufadçêfr .i3añí§'¡$íêf~-*~:fâ$*?= ;Cchnnrrânclaâí píthlmas, assinar? 

* deüíaraçtíies_  dqcksgmeritcàsí :refetafnfçers à; ::necraçaa % augigríersçvaçãíü 'déí Âsziíadàsííô ?de _' 

fzíjmecedafesgíinfàipsíya -contçaíçsg partícaíparída procesàosílíçítatórios. tãêàççmm.üüñcefréñ_czãa g 

.P  
Êrgisrsís u-erãíêã' 

' -  = À ñ"   É   'à '.  Rwmajgfgsagaagswçqcrmuàawàyzjsmà ' 

M¡ÍHÊIIJJIÊÊMWLÉÍÍIIHÊUÉÍÍEÊ    . _ Tmvmâíâãêf*«°«ê*â,ããf*âíâm ~ . g9 'T M2743:: ".aaa'6$=4** '     m HÉÂX"'3Â“=: “M    u 



 ràíaê à! àamada .de -“;3raç::›$., .ggãre'gàp'_l'iãràsenaííáiÀ_E¡ &ãàifêfeícd; &aàà; _cÇn-Éàíieag_ apreaesfstàr  
;mí iãas, àancea verbaêà; 'ântargov--afezcàzrsos ;eü-íímpuggnar .cutrásj recatñíàrita§§as;;_-ímpas%cs a   

v 

::çàãsa -sçgág em gerai; podendo _enfímg -pratâcar &câñs çísíàtos. nááaãâaãfiesygja 'fieilçjzumprímeàiü éib ' 

graaaíüíe mantãato, inclusive subjsíabeiecar, 9 prqaíserfate; instrument-b de -mamcíafa- tag?! o. 
 

pràgàEÊàe vaíidaçíe _de m: (gsm) _arm_ exfínguindcs-âe, 31131-313 Tag ;outubm de 2.91?í'›.AS$fñÍI-0 
:ããsgãigegà dou fé. Á_peêáide›, ãfavreík ewtéfznzitraimema, quejféízdza 'Eiçâü 'am “vazam e cíiara, pfoif 

asiafí:: ::eia em àuüs-çíznfarme* ;ácaitaramaejfassínarn, .díspensàndoixakpnesszamente gas presenças 
agzaiuras de-âastamuríhas.. Trgsêaaaga em_ .aeguàdaí. Vân, (a.) INaã$:í:_n& Días de: «âarms 

 
'  Tabezêâç -zãaf-Nôtfas, digitei; !Ààhfàsííg subsçzgyi e, faífssâina ifêmrhúià§iààv arrasta? .(34 C33: 

~ Rmcamâaazo: --QTRÀNSPRT s m5 
rasiadada em seguída.. Eu.- '  
da digitei; czortfe.rí;*xsubsarefsgii_-e __ 

_ _à _ 

EMTÇÉÉÍÍÉMEÍÉIáÓQÉÍk 'pâgvã-ÉQAEE a 

 m: é_ ip biiícg__-re-.ra~sú. 

;aaauâñeísím_macas LjIfbA; um 
ízábeíiàt 'M'§ríâ;r1$). Esçàreívanta- 



e_ w: n: 47.5: _ z ;a 35g:: s:2.:";:j_›g 433g; "§?-;x*;:;'?l-:.ê'íf~é _ã ?jàãfàlílããíííííiíê íààé 

:An-:ÇLAJRACQÃO m INEXISÍIÍÊNCZ-;ísk-E7313'EEEMPÉÀQECBzX'íÃÔ(ZÉ;EXIXIENÀGRTNÀÇB QEJADÃKG 
m :eL-:zxrziêüííãszx EMI>IIãEGADQRéx 

Píiíãíêàííl) 'aiLíi;lizigfJêixíice' m.: Rlzêüíâífíãíâ 33a: ;PKECLÕS M? ;àvzêãíl lê 
PããáíltífiíãSsíjê I..ÇICE'T'A=*I'ÓIiIO- N” 4-3452316' 

A .Siguutàri-a (ER 121d. Garu. e Transp, de Ílêrcd.. Qní113Êí2Óã-'L2ÉEÊâ.,'3C.NPJ'_E1Ç” (13_.l§?.268f0í§G-1~2í3, izestc' são 

regaseàentfaçia pelo SFZI$YV &Kãancier Màzaqrael'Gitréazí-Rãkícirç ganharia? “daííárfeira (ici identidade n? _.1'5..3”í“3fi01 «3 

53H53? e do CPF n” 951.316.243-63!3003mb que zézãojmssaxímiià; em ¡uíásàõ Quattro d:: Pgissçsaf, arpgzzáegadçs 

;nexaúres de' _[8 (damas) anos em “trabalho noturno, perigosa au íqsglfiibré e _em.qua!qnezftrabzaíhüymíznçszxgs 

as:: 36 (dszeaseãs) ;fíñúâa salvo nmcondiçãu de-;apretzziiía mpáyttfii: gifs; i4¡ (quatórzej- anos, em' ;abaczrxráaãüia à Lei 
Federai n” 9354, de 27A'üj._9§3, que -aitççrziáx .téíngÍ KG66É9ÉÇÍ ' 

(Ínxzcírç), IC! de Noveznhro da 202 é, 

 f!! 'l x' f 
4.- 
fi,   *gzzíãíébeim 

RQ.ÊZÉ.~Í$"EB,»._,§)FÉE~..S 539539 
ma. 23s;;5$z6_.24&@3. 

./- 

Êíaz; &Fri-*gsarãgà-xâa. 5X  "êià ,-3. v íàâxfrkss: ãíãaíazaêráaâ ÉÉ ~ í.Ízà'szícê:'a's*íé.“- CEI? §Í?§3Z-*)”?f3 -- §'çÊ;-§í:2:¡:a E322:: q' í Í-*a $333 'LÊ 52:34 



í.<sr:'z¡›z'<sx-'antc ai:: ínàsüríçâé) c. ::Ee Sínsnçân (Ííaézíastraf-_impresssão kíñpíífñxàzwxiaràceítgáufaacnda.gosgbríikssüaãuriaíãczzíííN?Jam 

Ccmprevante d' Enseriçãb a cine Situação Caâastrai 

Contribuinte, 

(Samira as dama- as: ldeaniãfãeâçâmdaPasãoa .àurãeáicsa e; se ?activar 'aux-actuar áêvgzgénaia. prcavícíeamcàe 312m5:  
32953 as sua atazaãázaçâa wdêl-Sâfáí. 

  azpüsucA ñepeaarzva DDBRASIL 
üÀüÀS-?RÔ NACÍÔNAL ÊÂ PE-Sâfàâ JUQÊSÊÉA 

i   -cüm§›acxf'â§NTãDÊpfgÍ-§:§â° Ene svràxwçñà     '13 EÉlxWíêkfàfxêíãâé. 

G R :mmsswrrzatauxzmmaacso E TRÀKSPORYÉSS &JÊPROBUTÓS QKHMHÍESQ-â LÍDA_ 

q  "asáià m: ESTEKÊÀECWÉJETU' árázcím :se rvraeíxcsàa; 
avrkmrmrk 

cczssesàúeá aiaêãcíszsçkizagxàwümsêzaaâi: iêciaàçéwãàvairñàüíkm; w , '_ _ t_ _ y " _ 

âõnãádáãã « Cenaércío atacadístañe quírqmiàbdufhs quiírtãaos" a pétxuquêmmçs-azãp_ 939991833151923; arãgericrmgrãxía 

 
2:30:42:: ç eéãsczass; a3:: únâazmaitgãà &üàãwâktâãzàa seewmqmam ' 

3942-43-00 - Fabricação 6a @iara aàrcaiãs_ ' 

Eôââvivâa ~ -Fabricacão de putras produtos químicos _rs-ão especificada; antqrícrznentg 
49.30~2vt33 ~ Trans-porte máaviárâo dg proximas perlgosõs  ' 

:fran-ms ügscmzçñs em _reansaáéméunãü 25:5: n 

2634 « &WÇFEEJADE EMPRESÀRIA LÍMEYAEJA 

a =^'›*á3*ie'-.=têã¡ã3;-'ç<ê ' ' ' Huhmtsn 'CJL$E«,$Í”ã›kE§fzÉÊ.3z"Éí3  F1 FQÓJÉTÂÚÀ à _ _V -_   
::gm ' máêzut-;nmaaan-e' " ' Z  marcam u u u u 'w 
azjaaevo 91§iT5NDU$TR§âLIi _ CRUZEIRO . _ _ _ : s» 
ENÉLHHêãSÇQÀELEWÓNHJQ V' ' ' ' ' " ' TÊLÉHHJÉ, 

253112: snmzêaaím íéâêsmxsãã &vs; @Fm 
»nana-Q 

âã$'ã.ãfíí?iàafiññâ'êf\fí"fíifa, z  ' ' N n z 53WV5WÊ-WUÀSMÊZNME'F'KN' f¡ ¡KYÉVA asnsxzocs  
M335 ?PU 3h ãWílñÇÊzñ Cãüñfiíñft 

»Humana âfüíüiàl. 

Aprovada pata instrução Naámativa RFÉ-à” 1:470, da 3%) de -maua :de 293.4. 

Enzimas no dia awnàzzma às *Éáàüúü (data eí-hara .de ara-mina; Página-ã?? 

iii) Copyright Racçitaíãsdürài do_ Brasi-i -« 'I .ãíüâfzüíé 



MEMÊsTÉRãAÕ an' ÊAZENQà_ 

'Secrgzaria da Receita Fgsderat da Bíraesíi _ 

Pmnuiãxcicízrêap-Gíyraída Fazenda Naninha] 

&ZERÍÉEÂQ &EQATNA-_sg ::Safras RÉLATEVDS gpsmaaíufós Fãüãkxxas E .à 13h21m. 
' ATIVA üAÍUhHAÓ 

Name: ::na lu-üusirragagcamãncso E' TRANSPGRÍES-pâ--Fíkíçêrgnfràã Qurmaczas .arm. 
cava.; n3.1a7*2ea:uoe1;2o. * " ' ' 

ífãessaàvgsmo z:: 'direito-sie a. Fazenda_ ?ítzcãonatgenbrar e insçrçya' qgggêsqumrgáê-\râsãas .de ras-aonmzábiêiçãma 

em -x-:gggàti::passivaíacãmà-:iàeñíiíítsgcsç 'gcignsí' 953mm. @ser marea' ,ràggerãàfísadjo. Q1373 :fác- _ççxssiagzz- 

::ar-::acêàrzmaa- em aâüáñüããàg Vrzáiziiívàs- aÇ-.çrtàdàfos tribuíàñgs aárzíg w tráêqp___"íia :Sâàéçtéàszéa dameçeáia 
Faàerat do &ram; .áRíííâjy-e arâszscñzgzóes_ em üiszãdà Ativa' àía"u-àí'âã7=§uâímíàêrcéàiuãatàmzâaáíàera! :ía 
Fíggzvssuáãaa Nzacítfmai_ (PQFN), ' ' ' 

 
 âefiêníàe. é váêâàa pfara c: eçà-taéiçeieaaêzhezata -matsíz e _sagas fáíêaís e, m) ::asa de @me §ç>§§t:;'ziíi'-H3; ;para 
âscêaasa na érgàes e .fumam pçaíaãêaaxs-_dgaadmênistçaçào dsgetaaeáe-uãnçyãados) :Éâefere-«ae à situação @a 

saggeãts 'passãvcuãa àmbãtú aa RFÉ @da PGFN a abrange izíaçããuàêv_aa~as corzzrsbtsiççxa saiçzaix gariàvêízàaas; 

nas afêrzwas 'se' a “cf ::e parágrafú úàíesü do ari'. '11' da Lei  BQÊÍÉ! da 23% da ;Ãàñüüâ 1923"?, 

;E asüâxaçãc :jest-sa cart-mic: esâà *Eendisitxnadà à venñcaçâõ cêíé sua :assiasjêãjcãcigiçica ea:: Érãíszzüaí¡ ::caça 

anxaeseagics rchtffxsiãfwxniw,ràüssiíetrfââzeñdzàgüv:brick.: dãíípgíívswwqegfn,ãazenáa,gcmêarb. 

::ezàeaáasraasaàcãa graiuítamenãe'5305112333412 Pensar; Canáunía RFBJFFGFN rm às: aen23~;a:2e§a__. 

Eíãrátãâa às ã38:1§;2;38 àên. ::na ââêiíàãâüüi 'fhcra adam de Bíaàí-líav, 
ífaãfàz-êa aêé ãâãfíívfiãüãâ; 

.íià-::êgjts da stznírolâe da ciañãdàc: zcíftaxcsensssàaê-Be_ 
Quaiquer :asma ::as emenda írwaiãdarà estedoaumeüto. 



Saami-envia da Fazenda _doEsiado dê ÊÊQPEQBÍÇ) 

üébitas Tfífsà'ütáfíú'â NM inscritos nanêvltíía_ Aiixra dc¡ Eat-adia» da Sàà ?mais 

@mw :E: -Q3.ã5':7,Ê6Bãí)ü.Gi~2G 

Resaaivaàa o dãreíte cia_ ;Seetzfet;a:f'iá;§ja: Fàêzçaryüa-gdfiàírâsmáo da' Síãü ?Pavão 'da agruras*- 

:iéüíàaâ de' respufzs-aããkiçiaçífe da peísâcpajúri::¡siag-aàzênàaZããannfEÇaaía, é cegtífàçaém 

que' não cjijñànskam'Ídébitasüeciàratãosnçsu-appraàag-.nãmfágñies @e ãngarãçãs na . 

Dãxr¡_'c_1a.àtàx§¡a=§i§;§f§§$§tãhâabíü'dade'doêeswâàeleçimgntç matcêgàffêiííaíã .acêrna 
àüentíñçzàdegi ' ' ' ' 

N N. 

Gérüciãc :.29 1§íí%õqâ'.54$2-Qo: 

üàia "eiüotaldà emàssâa; ÕÍÊÊ-Ê913r99ÍrÕ9I47 

Vaâêdade_ lõ¡êâãl§)-ñà;ese“sy-corista_dõà *üaüata :jà-saia expeciàçãu, 

Qgàtquerzràsura .ouzerfnenda írívãíàdgçàçaie .documantu. 

A aceàãaçãc ::fama cerliciâq âstà condécâonada à verãâsaç-àç_ çisatsàsa aúãentíeêdecia no' :mãe 

ávwwpfésfazenda.sagowtbr - 



 
 
 
 

.P-RGCURADORIAVÀGÉÍRAL na ;ssx-Apo 

üaqrçlenía;dp'íiad.a  
'Gàrtidjão negativa:aáíüaxsiioà ;Ífíbúfâfisbjs 

Dívícia _Ativa da. Estado .deisão Pauie . 

CNPJ Base:.l§3\.157w25B: 

    áfateressadom).  maíõdü. CNPJ 333a. 
Lügãaêz 'da CNPJ 'sega 

ràãu constam déhi ;wü “ ñgiggggpgglya: i5; 
Tratandchse de CREA-   
de made. qua' a carnê? 
aquela acima .ânformadà 

          

_ &Egg;ajaeàqqíátçgggigâgçgg' 

'_ dc; ;çsggütagalsàgmaí ' 

*à  en,      
ãããzkgmâàãg 

,, a as_  n   

 

Cerüdãc ra” 'áaãáasas Folha É da -1 

Data e hora cia emissão' zdzfoszaie 1354313. :hq-ra de ürasíiia) 

Validade .ea _tTtãzz-NTAJÂ ã_êáàg_càràtà,dors^iáà emissão. 

Certidão emitida nos ierzncs gia Fêesoluçàoijàhjunta 'ÊF-íPGEÂ°n..u/Z'& de E! de-maia-de 33134 

Quaêquer rasura cru-emenda' ínjxààlídará este dàcumento. _ 

A aceitação desta-ceriídãó _etsià condicionada, aíverftfícação de sua.ãàutanñcída'd9*nn,g¡tãe 

http:fiwww.dividaa'tiva;pgenapgonnbt? 



Tsífwgzféiíurü MHRÍQÊQHEÍ de Çmzxzeiwü 
íisrâaçia de Sãr) 93:12,# 

c gggaíinâ 0% ÍÍSI-E'(;-.ÁÍ5Í' 
  íaíafTxzTmzífííüg 

'íÍízertíííco ;están 'rãsagitssia ai:: §§:*<;›'H§mt:›Êt§-Ê'I9Í§ü, :reaçgtamfíáío em 
E2 íigíivêâííê de ?Éióíf @m magna: 'tic   íNü, (Íüíví.  fffãàifããêP. 33K ¡Píêãfíâii 
QÍÉÍÍMÍÍKÍQS- igrfíãzà :jus: a ínsctêçâxx- eadasíráiycíe- si* 2+”$._4'?1':::;cnr1h~a-~$e afguzizrçzàg 

@em crê; ::aims púbêícrxs :Éfüifüiêziie ai) EÊQN» 'Impássía ãiabrxà Êãerviçús de 
Qtmiquer Natureza (Ekíb-xstu Mnbi¡i'ária), “IFP” -- Taxa _m 'ííiàêarzàãjêâ-açãza a: 

ãftiaciana-merxtü. (Tfíbitlfi) MÍobÊi-íáriú), 

Qutixtàssísní, Ííca. ressalvaãt) u díre-"rtn da_ Fazenda_ -í*íib.¡ic:a da 
Nluráâczí;tzic'›, ñaT-cehrangza ai:: débiws prxzavenieníêes. &este; tábua» [que xrenha a ser 
:apurada m: qjue se verifiqúe. axquaiqzueáá-tenapn. 

:Ê c; gps: ::minprç  fit? :eg para sfsonstar, ?bi a praséaxzc- 

(Íeitídãííg !'33 data 59953. ÇQñfeàIãÉda;§§§àÍí'-::.  
(É) raãferiiíéi-*sé ;x:=erd.ac§e. 

 
 .ÉAÊlEIÃB §É§ENRÃ§Q§ÊÉ (i í ÀA-EAEÊÍÊES ::Asma-ü 

13H60?” Tributária 

É)  j; 



Prefeitura; Mnnícípal _de %Cruzeiri› 

Estado de 'São Paula- 

'Setar de Cadastro Imjobíélíálfiae -- 

(Í m 9556/16 

GERTrnÃo 

_ C  "R173 F21_ C Ç), a. pedida da :pe$so§1_i11tere:ssada, 
através do requeñmento. protocoiatío sob' on.? ?608116 de B?? de Novenabro de 

2016, qm:: após vistoria íkita em nossosarqújigxrcasà-canzstatamcs _qtiê-*frâü exigia 
xanóvel íançadnj _amnoine da “Glilçnd, Com'. ;e Transp. ils-Prod. Qn¡;micü's   a_   

_Oz .Refezsfida e: Verdade    ; 

'à      . _i1   .dástftxgíggàbíliáírisi- 
Í 

:Çhéfiafld'oÀ .Seta « 'x 



101112016 httpsJlwwwsiige.caixaguabrfEmpresalcrffcrflFgecFsimprimirPapeLaspNARPessoaMatiz=81830148xVARPessoa=B183014&VAR 

 
 
ERIKA-z ECÍ-QNÕMÉÉA ?EEE-Rama 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03157268/0001-20 
Razão Social: G R INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Endereço: RUA PROJETADA A 136 A/ DISTR INDUSTRIAL 2 r CRUZEIRO/ sp¡ 
' 12701-970 

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. 

0 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: 06/11/2016 a 05/12/2016 

certificação Número: 20161106051214368130643 

Informação obtida em 11/11/2016, às 14:41:49. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

Uf=SP& 

hitps:flwwwsifgecaixagoviar/EmpresalcrflcrffFgecFslrnpri m |rPapeLaspWARPessOaMatiz=81830148sVAR Pessoa=8183014&VARUi=SP&VARlnscr=0315. ..  Ef 

*i9 



ñ acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 

xx' www.caixa.gov.br 

2111012018 httpszfhuxvwsifgetoaixacgduubr/Empresa/CrffCrfIFgeCFSImprimirPapel.aspWARPes5oaMaUiz=81B3014&VARPessoa=B18301481VARUf=  ? ' 

 
"emxa-ãmzxlvàmãmfiracreñãa. 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 031 57268/0001-20 
Razão Social: G R INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Endereço; RuA PROJETADA A 135 A] DISTR INDUSTRIAL 2 ,I CRUZEIRO/ sp¡ 
12701-970 

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 

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: 18/10/2016 a 16/11/2016 

Certificação Número: 2016101804575937595149 

Informação obtida em 21/10/2016, às 14:13:16. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

hupe:i'/www.sifga.caixa.gov.br!Empreaa¡C rfICrf/FgecFSImprimirPapeLaapWARPessoaMatrIz=5183014WARPeas= 6183014&VARUf=SP&VARlrscr=0315... 1/1 pf 
QQ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABÀLHISTAS 

Nome: G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 
Certidão n°: 120125007/2016 
Expedição: 09/11/2016, às 10:50:26 
Validade: 07/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

certifica-se que G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS 
Q U I M I C O S L T D A 

(MAERIZ E EILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 
n° 03.157.268/0001-20, NÂO 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 à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, 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 à 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. 

“i .il-ESE re. í-L:-u's.-:$-â.='§<:::: 1.:: . ?Hssüxrr L  



 
1311012016 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA no ESTADO DE sito PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 84434 FOLHA: 1I1 

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, RECUPERAÇÕIE§ JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
10110/2016, verificou NADA CONSTAR como réulrequeridolinteressado em nome de: **************** 

 
 

 
 

GR IND. com. E TRANSP. DEPROD .dit 
indicação constante dopedido de; ' 

EIÇTDAV CNPJ: 03.157.268/0001-20. confonne 

 ea pessoa cujo nome foi 

ã_o- em andamento já  :ros Regionais e Distritais 
pesquisado figura com. 
cadastrados no sistema 
do Estado de São Paulo 

nñcada no Comunicado 

n° 53/2015. 

_de outubro de 2016. 

262934 
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@@@ê@ -âmrrzpanT-hãa :éia-üàâeinyüãvímâfiâm- da &ãüvâ @ãüâãâ 
,§¡43.§*#Í§'Q Mzznêerggmi eçieigígrzz-:z g .ãflísígúíxü  

.ÀÍESTÀBÕ BE FüRNEQME-NÍYÕ 

CSBÉEhF-CGNEFANEàIA. s.? DEsEwx/oLvs-ME-NTG ea NovA 00555.22. . 

CGQEN, cencessãanáràa aims servãçcs de água e e-sgeta neste hêun-êcípio, inscrita no CNPJ 

("MP3 sob n” 48.B32.398f§3üí3í¡§§3¡,5ínácrâçãgã; 'Éadjuai-r;9;482.013.889.1'18, aíest-a ::rara os 

àevêàos fins de &szeãigtqueí“çg_z&igge5a @RE máéaüàiraíâgÍ Çcmàmo E' ?RANSPGRTES eg 
PRODUTOS QUEM¡ç@§;;;s“a-Á:;;êà9m :eae à? 'Riáá Psogéfaçiá; n9- 135:; - üisirâto industria¡ 
H - Cruzeiro   ("NM $215 n** QBQLEgÍÇQâêEQZDêQÉÍZthfÊà @Çéu .a esta empresa, 
Ciara Gás em cêâãñdfés dê: [909 Kg, .tpifgfbfz_ Acdhiáràiíbgs; discrirnãñâêbs abaixo. 

 
 LiCkYâÇÂÕ  íZQ-§~§?RÀT@ÉPRC§ÊZÉ§SC$ ' ..Íàáiínu-ris CêüâMfãD-AQE â 

3  *z 3 Ê j?  (Íühãêíüdüã) 

   
:s: 305x201 ã :mai: g füãüó/"éííí 

-_ T _AD§;T._5V'O§ -  
E n» 051/2923 ' 9531-13 ,fíàrêãââj-.êrfâl T - 22-1. 

' ?P 905x200? 931 ¡290932 32,4 
T 31:3.? 

_çãliradgçz_sf9í>a_l<g.. _À . 838  QÉàríaVJGáâ-«em 4.0.5   * "'“°¡'r[§âres19í3@ã§g_ í 

T? 06312015 aoâils.¡'õe4cs_zíszí&  À _ _ficara Gásenz. 3.5  2 -tP-ê   íçtâíêmcíros 9'00"  
 
  

?Íaéag : 152.19 ?cneíadcxs 

Àtesàanmes ainda, que a eitaâa empresa cumpriu 

satisfatarêawaetaíte os, prazos, quan-'ziríades esãõiputadas e a quaâêtíade do. produta, come 

também prestam séfvíiçóâ de tesie-.híéfosíáiêco em :cíãináras .de cimo, portawrííio-g não 

havenda até a presente data, nada. que a âesa%bone\ 

Nova Gdessá, 22.36: junho ::ie 255,16._ 

' a 

' . e Deçeszvçffimenâo de Nova Odessa 

Ã A   . _  Grega Í ' n 
anda . 

ÍãíÇreíaràePre= áenta .  
   

  



a Lami:: dé-Àtendênwntàaas' Recfúísñsxsde-Saíide 

mas a2 anzmafrxmzàrzts 

Avaiiaçãn_ da Conformidade¡ de' Prçüaçtos Qúítnitaà .utííizatíçà na ?raramente de Água para 
ñoñsumo--Humaho ~ 5165¡ :tãáísd _(31114) 

Identificação da suàstância. testei-filma  
Nome química: do írgmdienw ¡IÍÍW! (IUPNZ): CÍÕFÚ 

@me 53mm: da_ ;ingrediente ativa: Ciara 
Ná' (5.93 áuingredíante :mm: Wm~$4~3 
Estmâa Kátia: Lfíãíüüü _ 

Fabricante; Kaxrium Indústrias Químicas aa. _ 

tia-amarre @e ?mamas _Estraüa Joan:: Paula, 520=r.¡1áf?9ÉÊ-Êi§hb.~-Rio de .íaneím ~› R1”- CEP21$12~üm 
'$959 :to ima: 'Q2601 167m 
Bnta-úafahrâmçãnz-ílñjüifãúlã 
um a; zfriñif-Àâífêíliâg_ _ 

üfata=¡iaa'vaiídadeôn-=§sháiñ*§?  - _ 

Responsãvámeíamieiàâiâañmastxavàfmsâ Bitaeíêãêaíãzã _ : : - 

 
-Patmcinacior (Fornecedor): (SR Indústria Comértàíü-&Transpone de“i>ic'du”to§s' Químítzbs tida. 

-Rua Progetaqa à, 136 A _~ Qiísttítc'êndsxãtríaklãki  ;Cruzeiro “SF ~ CEPÍ12W135~970 

identificação do Labnràíáticafásíí Suioénãaias. «~ Preátnàçãogigg $eMço§ggg_Aná1isés e Cgrtiñçação fttcia. 

' Rua%Paí9'çmo,L'25?- sanzaéisanei _vwgiamãb àasgcâ? -ísáégúgfís 

T msdnamheüméniuzeut-'Lms É 

*JaÊM%. da Certificada ;dia IÃÍQÉI 20.1.? 

N* d!?   [RE):3'73ÊÊ%PQT1EÍ~042~15 

nata de Twin:: gq Esiíxzqdaçxgiftgâfgüiñ 

Dasàgem Máagímàüe Usàtàhífi-U); íÓÓTsàng/L_ n 

nasuttadas Anàfítícm e âvaliaçãa; 

:émâmmü [Ínáãéàiiaáçãc ' 

impuwzãs Metáiíáms. _ ..es-'pravaae 

_Ççrànpastas- &gênica; vc3ãtéi$ »Ã  ' âptàvado' 

beciaraçãb-áezcaníçnnwááe' .  _ 

:Jaciara qu: ektelauda, dauâtefñdimenm: qcagiçeqyígíibgTaàwãbüãe m MRS ré/,Eete q; Délcio: Brutos ::igrídnswo 

Relatório cre-gszuaa;ngazszwftqrzõgmzeis; -'çàí°ciuà3jo¡'c'ohâã1?ife5a%" pçprçfçrtforíygjffàfjhcfpfgsy de Bags Práfiças 
.de. mboratárfa_ Normas Nifegãiéflgàrízàí q”  fàetãêüiz), lzqgâfegzídçâñíhü? =~- ñriàcííiíiã$ .0n:íÊ0t>ct: àaborarçxgy 
Practixzefíããíf. " “ " '” ' " "' " " 
Sedan; que para a _çzfaburaçãó .do PIana--deéstudà- que fundameíãróu o-Z.HE-N2-3132«-POT:í6»942~i6 forum 
cansiderudios _tadosas anrxütvsrquímícas especificos pertinentes-qa.? estñairézlacíbmdaànas Taíàefkzrs i1 à. 4, bem- 

camo outras- depenáenms da formufuçâa do growth?, \dcpggocéísso dg: .fijbdçqçüÇWe -dcrs :mtzêâsíns ;rrímas 

empmgadàs, canformegswheàecído 41:06:88' :$234 vêm &Spfciàfgàà irem 5:8, 

 *Êjâécfà* À 1 ›  l 

cam Eve _ :em Ma:: #03 àantgs 

Química -ã Çaüolâzüzqâüí-Sü Regêãü 

'ta-amar de Estude- 

aésr aãoezawías ~ ânemçâc' sie semços-dganáíàsas e cerkmçãq tida_ ~ 3m ?áíetmgg g5:: » v¡a;§;ãq-- as - cagswmaaws 
sam: (515 asea-.sass-íax: 6313349243351 emaíi: êãàâíâüãzxwââããízãízã 



__ wmqwgzmmwmr-w-uwnmmmmwmmm-«wq 

 ixiüawsasczs  & _.; 
iíiàialaiôrioí .Fíñ§a:¡; 

Avaíiaçãcada 'Conformidade de Produtos .Químicas 'para Tratamento de.. .Água 
Gian: gás 

.Em canfcrmidàcía cém-IAaNT w.AsâacíaçâoBragiãeâpg de' ?iguarias Técnicas :Naa 15H34. 

“Prcàdutos químicos 'utilizadas-inc tràiamétgtóíqeãgúà .piara-éonsumof humannwfEfaítba 
'aê Saúdew Reqíiísítósg" (2014). 

Númerà !diz àsiudú; í373Ã2rPQT=16~§242'-.1'6c 

substânciataste: Õíato gás 

Número -dna sgxbsàtjsâncziggígggtg;_Qñáà 

Lote da substância: :testa: Gil26't3171›$+b2 

Fabricante: Katrium' !nãústríasQUímÍCasJSuÀ.; À _ _ _ _ 

.Estradauoào Pau_l_à;“i§20é~a. 'Safras Fiat-ga»- Ric de .Janaína ~ RJ 
-cEP.-21512~_n0o=r~ = 

Paírocênadcár:  lndúàtria" Çeñféróip e-Tranapbzté de Pmdutaa -Q'uimicõ$ 
Ltd-a, ' ' 

Rua ÊrojeiadaA, i-íâííãaà  Distr-i'm: iníciustríaã at» Crugeim as?" 
CEP 1361870 -' 

Laboratório executor; NSF Bãqeàsaioaí a Prestaüü da Sgrvíçós de: Anáíiaes e 
Certificação [Ltda, À 

Rua Palermo_ 25? - Santa ísàbàf '- Wamãow RS 
CEP 944805775 

'Gerente do iabçraíórió: .Aíeíxandre Brancieíii' 

üiretor de estudos": Evertçiiw Meia C193' SÍÍHÍaà 

_Gerente -da .quaiídaáez .AIínetG-'arciaaâós Sííñfgs. 

Estudo: smzusreaTà 6-«042sí6 T _ _ __ _ 

Avaiiaçáa _da Conformidade :ie- Pradutostãuimicas paraTrataménxo-"sãaíágua - Ciara gáãs 

Páginal de 9 ' ' 

Ná!” Sêeensaías » Preüaçáàu «ie Segvíçosjêaílãnáííüea _e Cartitíeáçãcíx  - ínRÀuaWíàmüg 957- Víaüiâô - R3 43315? §ê_'4.§ü›??§' = 

Funai as:: mamas Fax: §511-349ê«6_aa5.á§<maê%i. 1 ' 'fé 



    6511.2606: 3-? 32~Pcz“-:'3s«c42_-z_a í” 
àvaliaçàa ;da Conínrmiáadezde Pmdaias Qüímêiiüs =parà ?mandante g - Êzmügggàggg_ 
de Água» Cipro gás'  ' " . 

Página 2 de 9 §$«~«=-«›»---»~-~“ 

DEGLARâÇÂO @E :aoukoamtnàmçàfawg 

Estuda: Avaliação da Cpnformidacia de Produzqs' Químicas para; Tratamente de Água -«- 

.CIOFO gás 
N" cio Estudo; 3732~PQTJ8ÃG424B= 

Declaro que os obíetivosí-estáñeíeecídbs ná-fPlaaffçjx-Qjdà:Estudágiíbfàmj"àkíãñçadüsve tbñáiuíãcs 
sem àxàta; qua ;as dados _garados são íváíidos; *e* gua; ;ni &aêatóng _Firma .sefãeta às 
pracedimantos utãiãzados e. ::as-Dadas Brains obíídosíno-Estuáts. ' 

Deciaro que a Estima foi çaúduzido- de -acçrdó- cam' as princípios da. Boas Práticas cia 
Labaraxório - BPI., 'normas NET-Díçmáilsñ 304-1 (seüá-í) .baseaüassna 053130 w ;Pringzâpíçes 

sn @em íuaboratnryj Rmatícà (19972) ' “ 

íãeciam que -cas-princípícs BPL- fótam-píenaim'e§ñte› átêmdêdas. 

Viamag, .23  os _i 223g , 

._ z a.  
Êmiíêmfñtpâóñmããàrfày-&as \âanêcs 

É _ Hirata-ar às Esêudç 
[Rua Paiermn, 25? »Mamão ›- R8 

 

mes# Bieangaioss m Prestação de _' fàríçaâ de Án§5g_as,e cgrzaàgaçap um.- aug-;gqéêñpçg ' ::anim- _ns › es? 534435475 
Fame: 155;- 3493-,5838 ?am (51)3493765351'e~mãü§ ;mix  " ' _-  

instalaçao de wate- Recgnheeída; émcunfonnidada-aus ?síncígias 4352803::: Prâzicàagnãc iêààcralmo wñvg 

   
A19 



 
 

Éstudn: svazgàarñaaúnzuãe T E_ g  'í '- ' 

AvaÂíiaç-_âo da Gonfçrraâdade "de. Prcdutds Qç-ím¡ccsj.para Tgatamezüq à me de gua ›- CÍQPC¡ gás _s   ' 

Página 3 _de 9 '  
bücíaaançãq*132%ciàüâtéifçêiiggiiàggüáLzsaàaa 

Estudo": Avaiíaçâo ..da Canfarmidada- 'da Produtos- Químicçis para. Traiamente. dazÁgüá ~.- 

Cloro gás 
N” do Esíudo: 3732~PQT16J042~16 

Deâàiarc: que Éc-Relàíóríó ?mai-foi ravisacioe; ríafêate gsiâacíós iãiruías_ _ 

@amaro que Uüimtüríd?-E.$tà1t3§'_a§$ãn<§u:a çxacízmçãa de -aumo- Esãudc-.foê wnéuzwé 
segundo os princípios EPL am 2if03f201$z ' ' _ 

üecíaro- que-furar?) reaiízadas; íngpaçõgs; gcñfáafànãiarzasípàciíícadc. na. x-abaêa. "abaixe, 'mãe 
sand:: abservadcs- desvios-z :ou nãcá _czpnfqrmídadais-_qgç gudess.¡e;m _afgtar à, quaíídade das 
resultadaâ übtêdçs¡ 

   j' *Déia à# rstàzé  
Í!  W an* 

Plana-á:: Eàí9_d.o___ y_ % _ ' -- 5302116:_    'ãfsfüâíífa 

Fgâmg g; _ãgudc w 

?rap-ara de soluções 

 Objeto. da Inspeção Sata: da:: iràãplgção 

_ççazaiáng 133111115 93mm); 

Análise de: metais í9,e';20i^t'§)f15' gaia #vw asiríia-"s 

Anáiêse deVDC ;eai-roma 03:1 :na 03111-115 

Determinação de impurezas; . _  : _ - . . 

Qrgànmüs .29110115.  (33% m ............................................ «......4.u.,...u..u..,..v.....,.v......... _,..;.......›................._...._..-.¡,.“m”,.,,_,_.,,.,,...._,..,._.,,,.4.,..,;,.._,.___..____,.,....,..,.,,...,..,._..__,.._.__,, 

_DadosBrutos à % _ +szaaz1a  _ ?Içazesxçà 18103116 u.. 4.-›.'u...__4.v,.....  r ..,..,..... 

Reiazórazámríãa: 
é  515199115-  :jekaaha T T_ jàaiasnà " 

üEzníreñcrde Estudogiãâfààêçrgncãg daEnàtatgçàa-dysgñaste;    ' ' 

* inspeção daprüceswzbaàaadaíná lnjspüçãà 6322533104210 361$FQT152›$Ç1'4~15. 

Vianggg., à??  _ ::#3- iíãgrzfêãe. _. 

?Ràéirígc "É ' areia 665" Sârj§o$ 
Éâéízár-dé Garantià _da íâuaããçliada 

'Rua iãéiermcé, 257. - Viamáag as 

ns:: Biaensaías . Prasâaçñoüta_ àatvãços aeánàsssesíe çgmnçaçao uruguai:: 'Pai_afrpb, 25;? .u-vqãmão »- as w CEFaMSQFáü/õ  a 

Fofas; 154:; _swc-âãâê-Fax .(3313. 34982165854'   Insiataçáa da ?data Rmaêmbidà em, Cámarmlüade-ácá Pzírxclpéàs «as aaasfwzims de Laboraâóric ~ Em. 



.Piano de estudo 

 S? azcaagãaaüg; 
É 

E 

.fa 

Estudo: 3?32.«-PQT'Ê6-í342~1õ .  
Avaliação da Carzfarmídade dePradutos- muêmicqsparaTratamente 3 

::ie Água - Çiofê gás 
Página 4 de 9 

1. !NTRGDZUÇÃÔ 

Prociuãos químicos amizades para ç: 'tíràfàãñento' dei Ê§ÊÍ3.;_Â¡âàfrá Consumü Mamma; 
dependendo de sua procedência ou compasição. pogiem; 'íntrcjrííuzír .a _ágsrxacaríacâerãstiças 
Êndesejávex Mou prejudiciais-à saúde' humana; -Dàáta ífermgax; tornagsej necessária a 
estahaiecimente .da requãsítas. para' ocontroaeízde impurezas destas prxgdçxtpá. 

O presente reiatório descreva nfs? procedím'entés___é àprfesatxta' as _resáuãados daarasíítáãises 

realizadas paraavaâiaçãç de pradutos q-uiimíçgs;utiiízadttwíem _tragamenío daàguapotàvai. A 
avâíiaçâü- sàãuíu mas. critérios. ..da 239m3_ ?A¡BNT:__:NQR_ raíz-aa¡ (Qü-*fdas- -› ?rodam químãços 
utiiãzades 'na tratamentogde ;águaügíaca çonsfigmç; hiéiFñâüo-w Efieêíçs e¡ saúde -- 'Reqgsísítosf' a 

foram ::andanças absezjvarrdo-.os critéríps de' 'Bbjaàíêtâáíãçàâs de Latmratàríc; atendendo as 
candíçõeâ-necessáréaa paraxrab-_aíhes de cariêficaçâcydexpzrcdutm. 

1.1. Baias dozestudo 
: ülôiizüíõ 
z ?Hfüãlãüíâ 
l 15103120156. 
t' f21JÔ3i201ô' 

início do ensaia 
Térmirm do :ensaia 
Término da estudo_ 

2. MATERWS_ E Métenos 
2t1.-_Suh_s,tâ11cía :teste _ f _ 

Nome. da substância Ttesie :à Gibran gás” 
Recebido em ' Q3f02i2ü1_ 6 
Identificação *NâFzñíoensaíóà 
Nome comum do La.- , 

Nome químico do ta-(IUPAC) 
@A3 do ia. 
Lote da' sçbstànoãaxtesta: 
Fabricaçâc da substàncw--tiesié 
Vaidade da substância' taste 
Estabilidade 
[Bose, :máxima: de uso' (DMUI 
Estande_ físico 'à 

D-ata- da Catete 
.Represaniàtâvídade -da amos-fra' 
(coíeta e amostragem): 

Substância teste 'enviada .par 
Fabrieanta 
Composição química_ deçlaracía 
(Patrocinador) 
Homogeneidaáe 
Data de 'abertura da: embalagem 

Lida. 

2.2. Equipamentos utÉEÍàádÇJss 

Baiança Semãwanaiíüàa? O 

Cldü 

Ns? &iaaàsaies - Frestaçãà; ne==ssmças Iaexghiàases @Gaeêtiñbáçáçiudàau JaQaPageçna. às? - \Iiamão a as - çeP?954~ie0ê'??5 
&ma; (51) aaszwasggvgy; (51l3483›ü88ã_!;emm¡:g;g§m M _ _s 'ç 

&nsmiaçáe deíTesêa Reaahhacâda em Bonham-inda aos Princípíba ::mama Prâtrcàaà de Lsbnraiàñe w m.. 

E 37732 
CÍGEQ 9”  cílórcsíi?? 

- ?rawznxsâfi 
_Ç'§+Z$33§*í'§6§3í12**” 

: ---É2.6;93;i2c›ís;_6'“1 

:. -:2s¡o.1~z2àà:1¡7'“* 

;3 E$§áf¡'e:_i:g§f(;t~*_=;jm arm¡ àttempefíatura-ambiànge 
:;_ 1.99 -mgt ».49 ' ' 

Lsquíaóaü* _ 

2210112016 É 

i .A cníeíaÍd-àÍ-Subãtãññià íéata-ÍGÊ- realiàada ::eia NS?? 

Biçeasaios no. ¡cc-a! _de distribuição; Çúñfômâ item 
8.32 Amcstràs-!Sqüíõáâ- N81? '1'5'Z.87:ÊÓ1.-4.. 
NSF Qíoénsains- ' 

E KatraíaarrxãnaasrríasíüaímêcasSA m 
:t » 99.5% YÍYÓÉIÊÍÉQ' * 

ã visualmente homógêned 
Ít/.OSÍÉQÍ 3 

(1) Fonts: Imunizações fnmaaídas-;geic paíñibênacíg; ÍGíRíindüàíãíàaçpniéfcfó-e Tranàpóríe dei Produtoa. Químicas 

Espectrômeffàü- degEmiíasãUÀ Óptica. _pq -Pzasmçgiillãíãéóàà420!¡mà*E* 3.00. .nv. 
Espectrofçztômetro.de-absorçâasatêmica._Mãà- _ _ A __ _ _ a 

Cramatégrafó, gasjcfaàn cam espactfümatroagâeãmássas (GEM$,:2010,P1us) Shamadzu¡ 



Esíudci'3?32~PQT1â«ü42ãi:$§ _ _ __ _ _ _ _ 

Avaiíaçàada Cbnfqrxnidaieie_ de 'Praduícaà -Qaáimices para Ttàtamanté" 
:ie Agua w Saara:: gàfa 
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2.3. Suhâtâ nçíaa: de refetênçiai 

Pa-drââ   TNfarcãa_ _  Yaliídalda. 'T [Qata 

Mix VQC  Spec-x Çartprep -,.c_j›j(ae;_2e-1.$“-c1141.1'-ííaao? 

MãxmetaisTTT  ?ÍTÍÇ Égãiaéíêzoriôi_ sms 
Míxmetafis L  íeíáküavgzcÀnTTsTT ,TTsmTzsaT T 

* O' mix-da metais-Rai pféíJaíãÍütírxp' Eabizratórãa átíiízándóváa-:aaaüiaaz-áneáas de~rafarânmia 
descríxagàabaixq: 

.P 

H T E " 2112125035_ _' 

n: T4'. ' 

- 1 

- mas 
'i9 

.T 11 

. T1 

2'!" 

Ni ' -- ' ' -' 2% 

Saêênío. À . . É _ T A  T 1 ' 

- áiio T T T . _ . 

eo_ . ll  . T _ _ _ q 

zaehlfâetedolog-ia _ _ _ 

2.4.51. _Ermaio do produíoríemazgndições-de ¡aboratórin- 
Gs ensaios-foram.realízadosnm dupiícaia a¡ &àmbrancaçp ;réãg-Íçrmgglizado paracaãda 
bateria de anáiãsíe- .Senda tratado da mesma _fqfmaT qufàâ Íátras, à¡ fim de vàñfícae* 

possíveis contaminaçõasí n93 prçces$o 'e a quaüdaaekjds-Lfçàààsáiíêá ísiíiiígadas. 

 
A preparação dasíçsçiuçõas ;dê aTT§TTáiSQ fo: raatígadajae2zifsármg,;;p.mâ$bd.o _E55 'seçãpaà da 
norma NBR '15784 (Êüíêüa -demriia _as-?sagúífz 

Fo¡ calculada 'a quantêdadaede 'Tàmüâlfê- flécaâsàñàgnêfâ: praapaiiàr :uma amoatra de gás 
dísâüívídü. que tenha uma Cóhüénítâção êqlêíifaiãrãíaêfa *ID vàzàs à ddsagem máxima tie «Tasca 

aTmasTsa-Tçotrespcndergte foi çaíiçsgíaçia peí§~§çguim_te:eqgg§ao: A “ 

' ÍTÍMÉEQÊEMÚTEKfXF/"Êkxjgêi 

Onda;  ' _ , _T ,_ T l 

ma", é o water numérico da quantidade da amastra a ser peàacià; axpfésàa-em mg: 
SML! é o vaÍior numérico-da; câesagem máximaldç. uso da pzgdgtp,jexpfàssa em mg; 
v é o _xzaíor numérico do votume requerido' da soluçãçz da aaáúosíra'. .expresso em Iiircisa. 

Um fragce iavadbr de gases de 1 L foi avoiumade .com aprgximadamente. T1 L de àgua 
dasiíSaHaTe ,conact-acia- aüscíííndfü .contenton TpradQtQTT.'utêiizarzçiçese 'na montagÊàm da sàsptema: 

materiais iaertes 09h10. 'objetiva de¡ evitar possíveis Çàfítatnínàçõàs.. Pasíàríórmefnta 'o 'íràscc 
foã pesado em balança ;em precisão deÁCL-QíÀ g. sQntJQTTantà:: aberto Tc .cilindro e o prcãuio !aê 

borhuihado através da água até* =que se atíngissa a "massa. &de; àmestra previamente 
camuiaâa-  _ . _ _ _ 

O excàasso_ dá glória díssdívêdc nààgua fàí-neutzaêigíada »tààzm adiçãc de atgumas-gotas de 
_soiuçâo 1 M 'cie- íiasuífatczde. sóciíoaà presença: .desviam foi verificada-cam adição-de uma 
soãuçâo composta país misturáade-amidczcamiedefô'üããbãtágàió '1 13%, 

N31* -Bíoensaios -e PFQSÊSÇZÊG": e Szervêços _dá Ahàlises e C-etíãñçáçzãà_  - RUáÍRãÊÊIÍTnÇgÉÉ? « Wafgtâà 1- R8 T-T fãã? ;ãMâíê-?Yã 
Pane: (513 349348838 Fax (_5r1í;.3493-6a3s¡ gar-mu: _ _' ' s"" asim 

iñsgaíaçãc da 'ÍestagSemanagdggmímmcmiaadíà.xos-Píínciàíàaiñaa .Éêasíípñãííéaszdã Laburaiáña - EPL. 
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2.4.2._ Paarqnlzaçãc 

à conçentração das :impurezas- detectadas nas-isoluções crie? ànáiise fa; aíusztada parareííetir 
a concentração destíaà na àgua de consumo humano¡ de gaçcrdo com. m seguintes- 
equações: __ _ _ _ _ . 

CEPA a (Em x amu em a em x 49g mam 
Csb! 34:89 

0mm: 
CEU é -a concentração- da.impu_rezaí çletje-_çtada- na' anáêãsaíaberaiotiaê, expressa em snglà, 
Gsm é a concentráção&dassoêuçâç preparada pela ãaharaicàríía, expressa' 6m- mgjL. 
CIPA. é a conàantraçãa-da sdêução; da ímpürem pàdtonizafáa na¡ água para ::máxima 
humana, cuja resuãtado--deveaermmparada Gem. a-.Çiüâ- (concentração. máxima parmitêeía 
de uma datemzinaçíza. impureza, regüítàñie daadiçâíoí dia _uma únãta psfociuàc à água para 
cansmmo .humana. 

2.4.3. Avaiiaçãa 

Qprodute fui avaliado através de cemparação @dire _ 

CEPA$ cap.? _a @Indaia &aprovado; :CEPAv ÇiPF'p»pro_du§g .éízínãgárovàçjxzáz. 

24.4. Prepáraçàç da ;soíliiçãá _çíà-*áñãlise parazçieígçminàçãa de impunazas- metáíícag _ 

2.4.4.1. "Alumínio, Annmàzuu; âtsênio_.__züãribg:Qàliíllçâãsçâádmíãç cinema», cobre. .aroma, 
Farra, Manganês, Niquçi, s.:aiàní=jç›g_“'_ffá_lià ;ç gignça¡ 

A seíuçãc cbtida no _item 2:43 _fói_ ¡íiíâãizàdàí nã déíéññíñáção dos eiementosg- AE, Sbüàs, Bá, 
833d, Pb, Cu, Cr, Fei Mnmise¡ Ti .á-Zn_ fpqricfíâãs cçnfcrma ;Staííàâaíírxi Meãhcda 3326 B. 

.2.4.4.2_. Meyçúrio _ __ _ 

uma aiíquata de 100m1. da soàuçâe_ preparada ccnforrrteítem'2.4.1 foi. ::existência íparaum 
frasco Winkãer, at: qua: foram adicionados 5 :amis Hgsü.. PA, 2,5 mi.. de 'HNO5 ?A59 15_ mL 
.de KMnüq 5% (mlvL Apás 15 uninuías ::ie repouap;a'ci;çãozatiu-§e ;a .m1, de Kgsgüaããâ_ A 
mistura fçíentào aquecida_ .(95 &E93; em banhmmaría por Zhoras. _Decorrido esta period:: a 
soiução fe¡ zíesfríada aiemperatura e tratada com_.4;rhg.f.geT çinrid-ratcúdcg hidruxisamiíña 12% 
para reduzir o excesm: cígparmangañatc, _ _ 

A Süwçâq assim Ohíídàíb¡ Uííiízada-ena detanninaçãg deMamúsío por ;geração da vapor fim, 
segunda standard Mathccisavzíz B.- “ 

2.4.5 Vóüs 
Uma :alíquota de 1:0- m1, da--sizaluçâotíbtfçda nó itém-›2'.4.1 faí-tfansferídaígpara. um frasao Head- 
.Space e :a determEnaÇãQ-üós V005 ipê reasuaéa par crgmatñgrafia-confarme métodos &PA- 

  
azsea, _ _ 

_Çondicões- de »ahnáljçe &gibis; 
GC - Qüíü' Shimadzu 
Temperatura da coluna' ;í325.°Ç_, 

TemperatgraT-do inieitpr :gão-?ÇÍ _ _ À À ___ _ _ _ 

Programaçãc detemperatura- 33:53- f' W ;N gmiããgiãÍÍã/dmin. até: 50ml» 1 min; 
dazüülmí: _ate 240%: _T 125 "min. 

Màiocio de ínjaçãa split] 

3. RESULTADOS 
A média' dos resubtadcswcrmaâizàtdbs (CIPA). 4.3-. .bsyatoràs “dá 'Goncerjiração defmpurega 
Permíssíve¡ por ?reduto (CIPP) baseados na. NSFIANS1 641122015, obtidos' para' o' garodute, 

está:: apresentadas na Tabela 1.. 

'MSP Bíeensêãm_ - Pçespaçág da. Sawêços deAnáiises eíçíeníñàaçãç guimarães: Falaram; 25:'- - Viamão' a Rs w GE? .9443C1«??.â 

'Fenet (ai) a-tàaaaasassaatz (s-n_ À3493~6àa5›;.e-:gwa;tk ;gg ' ' 

instalaçao de “team Reçahhecida em confonnlcáde aus Ftíncípiáà xiss--Buag ?táticas de' Labtiraiósío w EPL 



  

Avaiiaçãc; da,'Cçinformãnaaa:deiPraüãéãqs:Quim19;::Sk-iiñíâfííãiãmçgíu 
de Agua áciarczgà$ 
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Estuda: 3YSZ~PQT164O42>É6    
Tabela-tífaiaréswíefàiPañxia-Cip? .a5 _ T T . _ 

Parâmetro QlPHmgiL) GIÉÀ-gmgííaí -. --    T âvàliñçãü 

Aiumínãa 
Antimônêo 
àrsànio 
âária 

mio 
Chumbo 
Cobre- 
@ramo 
Fem: . 

M 
M 

Né 

Seíênic 
Tátêc 

MCG 

“í 1-, 
1 - 
1'.? w 

1 ~ rca? 
í 4 - ' 

Benzeno 
Ciorete de Vinha 

o 

E. 
Monacícrobenzena. 
Tetracãoreto decarbonni _ \ 

Tet É "' 
ameno 

'Fri 
T 
Trina os otaàs 

Xilennzs ' 

(SEP :Càgnsaníração 
(IEFP: Çcnçzeatzação da impumza psrmíssiyíei-por 999310.;   .1  _. k _ 

ND = Ná:: Dàteciadu, nastaícasa¡ 'a casiceñtzfação à_ mano;.gúáázàlfmêtedeczetamãa 'normalizada 

 

-Funatf (551) ;Mââvãããâzlzeaêi §S1)_3493~6&854! 9463322' 1,.: v e -. _ « 

NEE Biaensaíos. - Prestãçãü üàfipfviõos da Aàáíãsàüe Caáiñcaçãü-Làda. b_ Êua-Pifíçühcj. 25.* Vmáb a RS ~ CEP %44$9-7??5 É  @(9 

instalação de Teste Ràfcínkíeçizia em-cianfagnñiríaaeraas Fêrimípíosídàâgaàígffêfàziêàs da çàmraíõriça» 591._ 



w  

Estudo:3?32«*PQT1BÍ›B42-16 _  W  
Avatíação da Conformidade de-Produtosüuimicos ;íaraffratamentü â Bujgfgâàgfjg : deáguahclmrogás Êgmanuírrmt 'Z ' n  u = 

Página a «às 9 km .... www wwwwwww  
4. CQNCLU$Ã0 

Gonforme NBR ?5?B4:2ü14 “Prsaíuíos químicas. utilizaram no #aumenta de água :para 

consuma humano =-- Efeitos [a Saúde a Requisitns”, a suhsgància :este Quero 9'33" :foi 
considerada: APRDVAÚA para' os %parâm§trçs ganaiísadqsz_ impurezas metáíicas à VGÇ 
(compostos orgánãçesveláteís), ' ' " ' 

s.. Amzcnuavnaaauro- 

O PÉHQ dê 583169; Os' ÊJ-adüsürutos e: o_ Reâgiaiótêçà; Fina! _àãõ rñanzidos- arquêwaâes @Gjrfgam 

pariçdm mínimo-de cínçe íamos-s a 'sizürstànciaf.testaznnrzum-'ààríada _minima de @(3 dias ams 
ü añcarramerãtc dásEstudos.,nas,:de'pehdências da MSP Bíaenaaixxa-e-'Pxfestaçãade :Sarviças 
tie Ana-maes e Cenãñcaçãa" &tda; 

a. aamaâupias Bljauüüñáflíçñâ 

A815?? NBR «$234 “Pradufbs qu.ímí§àç$¡¡ujÍÍí;§-_à§íj§§§í:fic'ftfatáfrignto da água pára coñêsurtm 
humano wé-Éfêãfiôã @Saúde ~ Requísitoslf (2044). - - 

nas? lntematiortai SíandardiAmerãcan Naííonai Standard :ágàíáiàrálâi .66 «.- amzs "mrsnkjçng 
WatertreatmentChemâçais-á-Heaith Effeçtsñ '  ' " ' " 

Viamão. 2'! l 03_ l 26.16 .     * ”""Í"””Í“““;':›- 

Everton Meio Êiwâísíígántca- 

Direta* de Estudo¡ T 

Rua Paiermo, 2-5? ~ Viamão' 1- RS: 

NSI-“Ífsíoagzsaãos - Preskáçêb de. serviço; de &knáiises a Certificação #MQ «Faia Falçñnà; 25? :Víâmãñ - RS v üñFâMsâ-?Tfãz 
' Hehe: 451134923431335 Fax: (5%) 34.33~5335Í easnais:.¡;§g;~g ;;§§gj;;g 

Jnstaiaçao da Testa Reconhecida 'em' Canfarmícsacié aaa-Principios* dasaseas -Brátêaaís m Laboratõm ›- BPI. 

.._ n 

Jo  
Q 

? 

\. 
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. _. w; .. :ANEXUJ .  
Ce riíííçàd-epxie- _Reco nheàínmentà ~._§_iaf.Gt:n§gtmLç§gaê -acã 

' ' '° Eàbixráwrm.  
amem Füdemmãa arm _ _ '_  dpgoçsçqxgghwgsza, :Mamma cantam um 
:mma  6a &Manim; âkmñrissw. 91mm »a mw:: _ 

-Caàwmw @iai êãêàñêfüêíüãâñí: _ 

Awádwfaàsa"  ãaíwvdrmmwfãa-rtg  
#tirséâ-*Íõa memamaass-àâgaãwaãêiüwà. em  

?Wwfâmãh n? 393. 9% 

?Lábcraáérío da 'Énmtasam Agrbiôxíéaóàazâêàñüáíà:  ..zaâà 
tàiãñamnsaiw «Pmãgaçása ée-sesywaaíàmâmz e- canibmwkuda. 

Em ?nham 251w VWMWÀHSÀ ' 

à 'as' . 0 -®  da¡ .mta acima  o    ::as   da  'müEjgam-a     à-sáãáe à 
ao  amàknís,   _   3m em a 

§%”ü*”“°m“?°4§'m°$? _ í _ _Â % % II % . *    '  
rmmnmesuwãábas;   V*  
39W* É**  ?sw  ' ' -   emma . _.._ _, m ~ôaszsüâêbãé~ _' . 

?mf-mirim 'mmacmaoviêwwwmm  &Wmwmsswrarssmmg  mas: aammzmmm  9h_  
a  wma .a .g.  www; 
&tam; _âwfàüãü ::a  -amtiçénauegzp  
mwmammmàmmmmwwm' E 

&Em;  Riái mm @WW-a m; 
- ?âàãíáñmàm ?WWW °' “Wüaaçiãa da, 
.  mamã @à cuãtum.   da. camwzasmmgxa :za-us: 

&m; aii-asus; m; 1°_ _ 

mmÍam-aagmxawam ,' 

fãaitá: Angxsbweyíars-_sfeürñààkaàà  

i 

 _  _ ,w  ÊÊÍ amaawgâiíseÍiígwmmwàãmâVmm” ”“"W"~a° Ezzüm' â'   = "' 

ñrxfssmzâí$âúlâ _    
Ê '  ._ ' va. 

._ ..;$HII__ ..í   .   : 

Wmxxemw wwmwwm 
*as 

@à 

NSF Bioensaías -- Erestwâéàaíàe Qàrvígçs çiàñnàiiaàà a 'Càylíficaçãb 2.263,5» Rua-Psglemiàuãlã? » viamíâir» RS ~ CEP §â4Bi§é?'?5- 

Fans: zsigdâgexgazs Faxí (51) aetsü-ãõàõiwãéíhaíl;  
¡easia &açãa .iÍETaste .Reímrzneciaa em 'Confnrmãdaée ass Pííaeípies das amas Práticas da Labaratúzíü - 35% 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Einticiade: GR IND COMERCIO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 Periodo da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 
0513111570 de Qrderra do Livro: 21 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015 

  
ATM.: . . . . 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

NUMERARIOS EM CAIXA 

BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO 

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO ñ (-1 TRANSITO 

CRED1TOS A RECEBER”  H 

CLIENTES 

AD1ANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

ADIANTAMENTO DE V1AGEM 

ESTOQUES 

ESTOQUES DE MERCADORIAS 

DESPESAS D0 EXERCICIO SEGUINTE  H  
IMPOSTOS RECUPERAVEIS 

REALIzAVEL A LONGO PRAZO 

CRÉDITOS. n' H 1 n'  
EMPRÊSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS 

DEPOSITO EM CAUÇÀO H u u u u 

ATIVO PERMANENTE 

 

/'\¡ IMOBILIZADO 

IMOVEIS 

MOVEIS 

190551151511565"  
1-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES 
FORNECEDORES H 

ADIANTAMENTO DE CLIENTES 

OBRIGAÇÕES E ENC. TRABALHISTAS 

ORDENADOS A PAGAR 

TRIBUTOS E CONTR. SOCIAIS 

 

Rs 15. 9,39 

R$ 7.733.159,25 

R5 1.755.211,34 

Rs 55.555,59 

R$ 551.009,55 

R$ 1.542.214,32 

 

R$ 153457052) 

R5 5.059.515,41 

R$ 5.071.501,51 

R$.10.'584.B0 

R$ 4.050,00 

R$ 3.550,00  R$771.127,13 

Rs 771 127 13 

 117.003,90 

R$5.411,11 

R5 5.411,11 

R$ 1.505,81 

R$ 3.905,30 

R$ 515859900 

R5 3.153.599,00 

1 120415991525954 1 

R$ 4.449.253,75  [R5 545.045,19 É 

R$ 11.935.459,49) 

.357575971159139. _ _ _ . . 

R$ 5.510.054,09 

R$ 4.126.524,20 

R5 4.125.524,20' " 
R$ 0,00 

Rs 252.943,59 

R$ 252.943,59 

R$ 597.089,11 

 

R$'18.187.7BD,90 

R$ 9.953.286,48  2.381.504,35 

R$ 67.319,02 

R$ 1.123.595,99 

MR$ 1.190.509,34 

...R5 (999). 
u 'R55.703.775,95 

R$ 5.590.559,50 

R$ 11.239,35 

1 1 R5 0,00 

R$ 1.550,00 

R5 749.515,07 

R$ 749.515,07 

'R511 15.455,10 

R$ 115.455,10 

R5 4.415,55 

a  R$4.415,55 

R$ 1.995,35 

n "R5 2.415,50 

R$ 5.230.077,57 

R$ 5.230.077,57 

R5 5.097.517,74 

Rs 4.455.723,73 

R R R R5 545.045,19 

R$ 12.002.309,09) 

R5 15.157.750,90 

' R5 '7.345.244,02 

R$ 5.033.544,70 

R$ 5.030.105,94 

R$ 3.537,75 

R$ 255.341,05 

R$ 235.341,05 

R$ 559.415,99 

.Este relatório foi gerado pe1o Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PÁTRIMONIAL 

GR IND COMERC|O TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

CNPJ'. 03.157.268f0001-20 
Entidade: 
Período da Escrituração: 01¡01/2015 a 3111212015 

Número de Ordem do Livro: 21 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Março de 2015 

    
TR|BUTOS 

  

R$ 521.224,57 R$ 458.028,69 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R$ 67.949,77 R$ 04.991,56 

PRovIsóEs SOCIAIS Rs 71.110,65 R$ 82.200,83 

PROVISÕES ExIGNEIs m “R3 456.860,31" R$ 318.174,39 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ 122.521,66 R$ 85.810,56 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 634.336,45 'R6 932.363,53 

ñ OBR|GAÇÕES Pl FINANCIAMENTO cP R$ 66.666,56 R$ 16.666,90 

FINANCIAMENTOS A PAGAR  -h-“=R:$:.É0.V66ET,NB0"T. a a   'T '  'R$116.666,90 

EXIGÍVEL A LONGO PRAzo R$ 566.660,39 R$ 533.126,14 

OBRIGAÇÕES PoR FINANCIAMENTOS R$ 566.660,39 R$ 533.128,14 

FINANCIAMENTOS A PAGAR H m k "R6 066.000,00 n  T T R6 563.126,14 

PATRIMONIO LÍQUIDO R$ 9.620.424,91 R$ 10.309.408,74 

CAPITAL socIAL REALIzAno 'R6 1.500.000,00 i ' R$ 1.500.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 

OUTRAS CONTAS 0o PATRIMONIO  H a u M É   '0.3§0.Ã'§4:9f1  w H  'R6 0.800.400,T4 

LUCROSIPREJUIZOS ACUMULADOS n "R6 6.365.265,36' m l Rs 9.064.995,62 

(-) LucRosIPREJUIzos ACUMULADOS  ___ Rs (64.643,45I___ R$ 125556106) 

"Í 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRiMONiAL 

GR !ND COMERCIO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

CNPJ: 03.157.26810001-20 

Erwããdade: 

Período da Escrituração: 0110112015 a 3111212015 

51051575 de Ordem CEO Livro: 21 

Período Seiecàonado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015 

ATlVO 

    
^R5515.137.730,90 R$ 17.976.064,79 

ATIVO CIRCULANTE R$ 9.953.286,48 R$ 9.631 .973,46 

DISPONÍVEL R$ 2.381.504,35 R$ 2.407.216,61 

NUMERARiOS EM CAIXA R$ 67.319,02 R$ 3.456,25 

BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO 

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO  

 

 

R$ 1.123.595,99 

R$ 1.100.589,34       
R$ 1.213.974,87 

R$ 1.189.785,49 

CRÉDITOS A RECEBER R5 a 95 R5 5.270.442,52 

CLIENTES " " ' A'  .590. ,  7R515Í110Í579,49 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS _ R5 11.239,35 R$ 30.004,03 

ADLANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 0,00 R5 110.037,40 

ADIANTAMENTO DE VIAGEM H u  “R$4.550,00  n n u u H n H l H u A   R$3.721,00 

ESTOQUES _ R$ 749.515,07 R$ 033.293,14 

ESTOQUES DE MERCADORIAS 'R5 749.515,07 l "R5 533.293,14 

DESPESAS D0 ExERclcio SEGUINTE R$ 115.435,10 R5 121.021,19 

IMPOSTOS RECUPERAVEIS' H A A A a i1 15.455,10' M A'  'R5 '121;021,19 

REALizAVEI. A LONGO PRAzO A R5 4.415,55 R5 2.021,74' 

CRÉDITOS R$ 4.415 a5 R$ 2.021,74 

(À) EMPRESTIMOS 'IEAAPREVSASKÓÓELTÃBAAAÓASN' 2715.12.99 ,357 ' A'  1  l H m' ' 1451395757 

DEPÓSETO EM CAUÇAO R5 2.415,50 R5 2.410,50 

ATIVO PERMANENTE n  R5"a.230.077,57 A 7150342 .05959 

|MOBlLIZADO R5 0.230.077,57 R$ 3.342.059,59 

'É IMÓVEIS R5 5.097.517,74 R$ 5.103.701,37 

MÓVEIS 441.511.723,73” = n R5 4.552.251.94 

¡NVESTHVIENTOS R5 540.045,19 R5 540.045,19 

H ÓEPRECMAÇOÉS ÀEÚMÚLÀDAS ...... ......     ..   üàóõê.gõé'aéí    . _ ..   .  Ra.; (lúh _àaáàb 

PASSIVO R$ 10.107.750,90 R$ 17.975.054,79 

PASS IVO CIRCULANTE R5 7 345.244,02 R5 5.377.434,45 

OBRIGAÇÕES COM PORNECEDORES-EA'  H "R5““Ê.033.7544:T1Jy"m l  l  A' A l  H “R5 4.513,1 13,44 

FORNECEDORES R5 5.030.105,94 R5 479305055 

ADIANTAMENTO DE CLIENTES R5 3.537,75 R5 25.052,55 

0BR|GAÇÕES E ENC. TRABALHISTAS R5 230.341,05 l R5 400.490,47 

ORDENADOS A PAGAR R$ 250.341,05 R$ 400.490,47 

TR|BUTOS E CONTR. SOCIAIS R$ 505.415,90 R$ 701.051,20 

TRIBUTOS R5 521.224,57 R5 505.245,32 

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Enãidadez GR IND COMERCEO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 3111219015 CNPJ: 031572681000120 

NILIIIIOIO de Ordem do Livro: 21 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2015 a 30 de Junho de 2015 

   
CONTRIBUIÇÕES sOOIAIs 

 

Rs 04.991,53 

PROVISÕES sOcIAIs R$132.200,83 Rs 100.014,13 

PROVISÕES EXIGIVEIS R$ 310.174,39 R$ 457.779,27 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 'Rs 85.810,06 R$102.765,10 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 232.303,53 R$ 335.014,17 

OBRIGAÇÕES P¡ FINANCIAMENTO CP Rs 15.505,00' H RI¡ 0,00 

FINANCIAMENTOS A PAGAR R$ 10.505,90 R$ 0,00 

EXIGIVELA LONGO PRAZO  a H H É W  “R5 533.120,14wm= " ' ' dR$ 542.552,03 

OBRIGAÇÕES POR FINANCIAMENTOS R5 533.120,14 R$ 542.552,00 

FINANCIAMENTOS A PAGAR R$ 533.120,14' R$ 542.552,03 

PATRIMONIO LIQUIDO n  RR0Q10.30'0.405.74 N” 7 R0 11 .050071125 

CAPITAL SOCIAL REALIzADO u l R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 

CAPITAL sOcIAL 'H RRRR " "M125 =1".'500.000,00 É u u' R5 '1.500.000,00 

OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO R$ 5.509.400,74 Rs 9.555.070,25 

LucRoàrpRé-..Iijlzos AÓUMUL-ÃBÓSE-     'E    R'  u n  Íé.ê1=1íéàs,aa 

(-) LucROsIPREJUIzOs ACUMULADOS n u R$ (255.557,05)" H H R$ (2555317051) 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRÍMONÉAL 

Entidade: GR IND COMERCIO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Período da Escrituração: 01101/2015 a 31102/2015 CNPJ: 03.157.268/0001-20 

1901114910 de Ordem do Livro: 21 

Período Seãecionado: 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015 

  
ATIVO' u u 1 R:17.973.034,79 R$ 13.375.734,31 

ATIVO CIRCULANTE R3 9.331.973,43 R3 9.950.053,73 

DISPONIVEL u u  O n ' ' ' I ' ' ' n 'R3 2.534.040,49 

NUMERARIOS EM CAIxA m' "M1543 3.45.1325' '  = """ H R3 3.773,39 

BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO R3 1.213.974,37 R$ 334.247,02 

APLICAÇOES DE CURTO PRAZO 

TRIBUTOS E CONTR. SOCIAIS 

  
i R$1.1B9.765,49   

 
  

 

 
 

 

 

R3 1.696.019,58 

f) CRÉDITOS A RECEBER R$ 3.270 442 52 R3 5.433.797,75 

CLIENTES  ' " MR'3023.113.  mR33.393.530,32E 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R3 33.004,33 R3 13.031,04 

ADiANTAMENTO A FORNECEDORES R3 110.037,40 R3 13.237,20 

AD1ANTAMENTO DE VIAGEM u h  ' R3 3.721,30 W    H 'R3'2.343,39 

ESTOQUES R3 333.293,14 R$ 339.133,99 

ESTOOUES DE MERCADORIAS u' n n ' " R3 133329314' u ' n R$339.133,99 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGU|NTE Rs 121.021,19 R$ 143.053,50 

IMEOSTOS REOUPERÀVHEHIS- n' ' w O O O "R31n21.0'21,19'  E  l u n n M " m ' R3"143."053,50 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO M R$ 2.021,74 'R3 2.413,50 

CRÉDITOS R$ 2.021 74 R$ 2.413,50 

(-) EMPRESTIMOSEMPRESAS COLIGADAS :R3 13.930,73) n  ' V'   u u u a u "O '  W R$10,00) 

DEPÓSITO EM CAUÇÃO R3 2.413,50 R3 2.413,50 

ATlVO PERMANENTE l u 0 R3 3.342.039,59 u R3 3.923.237,03 

IMOBILIZADO 'R30.342.039,53 R3 3.923.237,03 

'E IMOvE1s R$ 5.103.701,37 R3 5.242.143,92 

MOVEIS  ==R34.3:32.2310,94 n    '  ' " 'O  u H 1235123453211 

INVESTIMENTOS R5 643.045,19 R3 343.045,19 

INTANGíVEL  . ..  ._._._..âgzb,bb). ._     . . Ri. áàszâóa 

1.) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS R3 (2.071 .933,91) R$ 12.153.933,35) 

PASSIVO R3 17.973.034,79 R$ 13.375.734,31 

PASSIVO OIRCULANTE M' 'R3 3.3'77,434,=43 'E   O' ' ' 'O 'R3 3.031.273,03 

OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES R$ 4.313.113,44 R$ 4.214.943,35 

FORNECEDORES " ' ' R3 4.793.030,53 R$ 4.137.593,29 

ADIANTAMENTO DE CLIENTES u R3 25.052,33 u l R3 47.350.513 

OBRIGAÇOES E ENC. TRA3ALH1STAS R3 400.490,47 R$ 102.115.716 

oRDENAgos A PAGAR R$ 400.490,47 R$ 102.115,73 

R3 701.051,23 R3 1.134.357,42 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 

Período da Escrituração: 0110112015 a 31112/2015 

Número de Ordem do Livro: 21 

13571000 Seiecionado: 

GR IND COMERCIO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

CNPJ: 03.1 5726810001-20 

01 de JuIho de 2015 a 30 de Setembro de 2015 

 
TRIBUTOS 

,. . »g  ._ 

R$ 505.245,32 

 

 
 

 

 

R$ 570.398,33 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R$571.791,53 R$ 105.725,39 

PROVISÕES SOCIAIS Rs 105.014,13 R$ 455.730,70 

PROVISÕES ExIGIvEIs u H  R$457.775,27 H n: :u l ' H 'R5 522.774,55 

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO socIAL R$ 122.755,10 R$ 155.440,35 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA “R5 '335.014,17 uuuuuuuu H R5 455.334,31 

,N CHEQUES A PAGAR R$ 0.00 R$ 5.579,42 

CHEQUES A PAGAR'   H ' O H  O' n "R5 5.579,42' 

ExIGIvEL A LONGO PRAZO R$ 542.552,05 R$ 553.515,45 

OBRIGAÇÕES POR FINANCIAMENTOS R$ 542.552,05 R$ 553.515,45 

FINANCIAMENTOS A PAGAR ' 'E R5 542.552,05 ' uuuuuu u 'R5' 553.515,45 

PATRIMONIO LÍQUIDO R$ 11.055.075,25 R$ 12.140.571,75 

CAPITAL socIAL REALIZADO ' R$ 1.500.000,00' m m H u R$ 1.500.000,00 

CAPITAL SOCIAL R 1 500.000,00 R$ 1.500.000,00 

_ Ómáà_ CONTAS DO PATRMÓüi_ó___ _ _ _   2  _ ;w gàgéí-õíàtéâ   ._____.__. _  ,âé__i0;_6_4d;871|78 

LUCROSIPREJUÍZOS ACUMULADOS  “R5 9.511.555,33 R$ 111.896.458.86 

I-I LUCRosIPREJUIzOs ACUMULADOS , À _  h _R5_I255.557,05)_ R$ 125555705) 

"W 

Este relatório fo¡ gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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Entidade: 

Período Selecionado: 

BALANÇO PATRIMONIAL 

GR iND COMERCIO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/0112015 a 31112/2015 

Número de Ordem do Livro: 21 

01 de Outubro de 2015 a 31 'de Dezembro de 2015 

CNPJ: 0315726810001 -20 

 

ATIVO 

     
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

NUMERARIOS EM CAIXA 

BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO 

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO   

 
 

 

R9 13.375.754,31 

R$ 9.950.053,73 

'R3 2.534.040,49 

H Rs 3.773,39 " 
R$ 334.247,02 

R$ 1.696.019,58 

  

R5 119.402.950.33 

R$ 9.913.013,33 

n R$ 2.235.088,82 

' R5 4.233,34 

R$ 352.397,23 

R$ 1.577.952,75 

,N CREDITOS A RECEBER 433.797,75 R$ 5.701.375,71 

CLIENTES u m H l H R$ 5.399.530,52 'D'  n 'R$:=3.332.592,51 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 13.031,04 R$ 17.433,20 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Rs 13.237,20 R$ 0,00 

ADIANTAMENTO DE VIAGEM u  iR3"2.543,39mm   h H i ' R$1.350,00' 

EsTOOuEs R$ 330.133,99 R$ 940.347,25 

ESTOOUES DE MERCADORIAS   VR$VEEÉ39,'1ÉÊ,É9 T  ' 'R$940.347,25 

DESPESAS DO ExERCiCIO SEGUINTE R 143.055,50 R$ 33.901,55 

IMPOSTOS RECUPERAVEIS" M' u" ' ' 'i  E “R3 143.053,50' 'E  u   l T ' i D' u "R5"33.901,55 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO w u R$2.413,50 u n' m' u u R$ 2.413,50 

CREDITOS R$ 2.415,50 R$ 2.413,50 

DEPÓSITO EM CAUÇÀO    2.415,50  H R$2.413,50 

ATIVO PERMANENTE R$ 8.923.287,08 R$ 9.434.513,53 

IMOSILIzADO i " R3 9.923.237,03 R$ 9.434.515,53 

IMÓVEIS u R$5.242.143,92 R$ 5.499.214,53 

FW MÓVEIS Rs 5.123.453,29 R$ 5.353.933,24 

INVESTIMENTOS l "R$343.045,19 um l m' R3 343.045,19 

INTANGIVEL R5 53.325,03 R$ 213.431,33 

(-) DEPRHECIAÇÕÉSTACUMTCTLÀDÀS ""R$M('2.153.935,35I n l ' ' V' T R$(2.21'3É,-0.3ÉI,76) 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO R$10.00) Rs 0,00 

TRANSFERÊNCIAS R$ 0,00 R$ 0.00 

PAssIvo u ' " H H u   T = R$ 19.402.950,35 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.031.273,03 R$ 3.432.033,34 

OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES T R$ 4.214.945,35 É uuuuu H R$ 4.433.272,63 

FORNECEDORES RsTT-I.137.593,29 i u 1234433272333 
ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 47.350,53 n Rs 0,00 

OBRIGAÇÕES E ENC. TRABALHISTAS R3 10211533 R$ 10209020 

ORDENADOS A PAGAR Rs 102.115,73 R$ 102.090,20 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 

Período da Escrituração: 0110112015 a 31112/2015 

Número de Ordem do Livro: 21 

Período Seieciorsado: 

GR lND COMERCIO TRANSPORTES PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 

01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

  
TRISUTOS E CÓNÊR. SOCIAIS 

 

 
 

TRBUT°S 3.51. 579-3353? . 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R$ 106.728,39 

PROVISÕES SOCIAIS R$  n 

PROVISÕES EXIGÍVEIS R$622.774,66_  
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0 R$ 166.440,35 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 

OBRIGAÇÕES P7 FINANCIAMENTO C0PW R6 0,00 

FINANCIAMENTOS A PAGAR É R$ 0,00 

I-) ENCARGOS A TRANscORRER 

CHEQUES A PAGAR ' É 0 IMÉ$ 6.579,42 

CHEQUES A PAGAR R$ 6.579,42 

ExIGlvEL A LONGO PRAZO ER$ 000.610.410: n ' 

OBRIGAÇÕES POR FiNANCIAMENTOS 

FINANCIAMENTOS A PAGAR a   u' u h M 0 R5 653.616,45 

(-) ENCARGOS A TRANSCORRER É n n Rs 0,00' H 

PATRIMONIO LIOUIDO R$ 12.140.671,76 

CAPITAL SOCIAL' EREALIHZAOO" u n 010.500.000,00 J 0 u 

CAPITAL SOCIAL Rs 1.500.000,00  OUTRAS CONTAS DO PATRIMOEEJIO' ' ' " 

R0 1.134.651,42 

R$ 456.334,31 

R$ 0.00 

R$ 653.613,45 

 
 0.011,70 0 

R$ 1.044.605,61 

R$ 624.653,97 

R$ 907.602,45 

R$ 322.409,19 

R$ 607.143,35 

R$ 165.671,41 

R$ 441.271,94 

n Rs' 272.064,35 

R$ 321.757,06 

R$ (4069221) 

' 'n R6 2.000,00 

R$ 2.000,00 

u R5 252.091,56 

R$ 252.091,56  " "R6 '305.619.46 

R$ 153.727,90) 

R$ 12.688.822,16 

'R0 1.500.000,00 

R$ 1.500.000,00 

R$ 11.188.822,16 

LUCROSIPREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 10.606.456,65 R$ 11.166.622,16 Í LUCROSIPREJUIZOS ACuMuLADOs T T _Rs 955.567,06) R$0.00 

Este relatório fo¡ gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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PREGÃO ELETRÔNICO DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°07/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N°434/2016 

DOCUMENTOS CONFORME 
HABILITANET 

Í SUALL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 



'ID/TIMUID Llbl lf-\Ntl [Impflmlf peruncauo HGDIIHBHBI 

  à  
LiCITANET 

Lictmçñes oii-Lema 

HABILITAN ET 

Certificado n” 4933 

Dados Cadastrais 

Razão Social: SUALL IND. E COM.LTDA CEP: 12.760-000 

CNPJ: 60.858.131/0001-36 Repr. Legal: JORGE LUCIO DE OLIVEIRA 

CPF: 053.245.518-56 Telefone: (12)3141-3013 

Endereço: - FAZENDA MATO QUIEFO ,n°S/N Baimo: PINHEIROS E-mail: juliana@suall.com.br, licitacao.01@suall.com.br 
Cidade: LAVRINHAS-SP " Data de Cadastro: 14/11/2016 16:46:30_ A 

ñ Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

¡.N.S.S 02/04/2015 03/12/2016 1 0K SK 

F.G.T.S 28/08/2015 03/12/2016 1 OK 0K 

CND Federal 02/06/2015 02/12/ 2015 1 Vencido 0K 

CND Estadual 09/09/2015 01/12/2016 1 0K OK 

CND Municipal 28/05/2015 25/09/2015 1 Vencido OK 

CND Trabalhista 02/04/2015 10/02/2017 1 0K 0K 

Contrato Social: 0K 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K 0K 

Alteração Contratual: 0K 0K 

Balanço Patrimonial: 0K 0K 

Atestado de Capacidade: 0K 0K 
Procuradoria Geral do Estado - PGE: 0K 0K 

Declaração OK OK 
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; 2;:: ãaããxã  ?i3  
f_ É_ ÊWÉÉzFÂÊ  R$55 

ãel álitíetaéáo e fio_ 
Sínniaâmña Émpmaária Lami  
_êãfààíaüã-*fú 

x1m_n°_ss.2oa.6ss.4m 
_cn-Baguimn°-so.ssa,xaijaqo1_aà ' 

'ñ ?ele ;pg-emma ínànumenço 'parftí-Çular c: ::a mailto": 'ft›:“\ma~§le"i,i.rt3it _, os abaixo 
- 'numcízmãos e qualificados -e ao 'Emil asgnadips, _a saber: 

Éaznvaxqo .JOSÉ 31921311; hr$$í1e§fçív¡¡empfesái”i0, casado Tspb o 'regme' da: 

cnmunhâv universal de _being ;portador .da Céduia_ de_ Icieíntidaate RG n '° 

azjsnzaazsm? - ssa-rs?, muito :no _CWJMF sob ç: n ü ?33;91<;.448»3a, 
ci-omíciliado ei rgsídçntc na-Rna.mbuqnerqne Lins, n "144ãí; _apta_ 81732, Segundo 
Ivietin; da Mantiqueira., CEP* 12.?_12~630, Cruzeiro, _SR , 

. FÍGRE E1039¡ HÊU, bmsiieirc, dívnruíado', emprêíâàlíü, portador _ria Císcíuízz 
de identidade RG n ”' 5Ç1§98.9'?9' Â"- :ÊÊSP-[SPÉ insmíto no .CPFJMF soh _o n ” 
“f38.921.5?8-G4, damicilincic e rcsiciente na Rua Mário. :ie 39mm Reis, .n “ 92, 
Viía Rica, CEF'. 1.2..? 1241369, (marfim, SP; À ' ' É ' : 

amanha BIOHDE, 'brasileirm empçemç, mega:: sáb u-regmc de comunhão 
uníveraal de 1331139, pürtadáar tiaíüédmadíé' Iderxtídàâe RG n ° 22.51ü,67?~2 ~›~_ 

SSPJSÍ”, .íjxxáscrítc ;[110 -CilnFf-MF sab o .ri °' ?38.9.179.91$~Gü, rieaácfizzzmtr: e 

domiciliado na. Ruà Câiñífãü Óíávía: Ramés¡ n ° 9713,_  das Engenheiros, 
CEP. _X2»?05T55ÔQ>  sr:           

   

?SEMANA «FÀTÍMÀ BIOHDI¡ brasíiçira, díívnrciada, emprçsáxia, 'portaáo.1'a. da 
Cédula dia _Identitíada RC.? à** 2ã5$fL924~7 v- 33H18?, inscrita no CPF/MF ssob 

' 'o n i' 83t3.394.627»-S3, domiciliada. e residente nagñglameda das Píoàtênsias, n ° 
4G, .iartíimjPrimaavera, CEP, 12.71'2~l40_,_ 'Çruzeiroà 3?:      

, '__   Y 

:SILVAÉG 816239¡ 5134119:, 

Identidade RG - ñ ° É 30.4115. -.' 
' 976.284.f›88~$3;domici1ia _ 

Centre), CEP. -12.7'01«~Q00,.  
fo, pü-__'_n' i . 

~ ::à CFF/M ..n 0.311 “         :y .... . 

_ pre  _   o regime dê: 

purizaáoz* da Cêédula ("Ee Identidade RG n í* cmmunhào parcial de": 'be _ 

it:: _rm C?FÍ_MF sobj o n 9 0633823458433, 9.288.134-8 SSH/â?, in  
fínmííêiliâidi) e ;residente m);  : 

._ , .Cruzcigío, 8?. 

  
 
  

  
Albtzqttcfqpç: Lixas, 1,94  gurxdu Retiro eia.  k .. 



_Mai_ 

íünims¡ sócios;  . ,  ' __  _ÍcTÉÀU ínücíítíi m:: CNPJ 30h12! n“°r9~»~,êí§fÍe358.13ã/0ü01~3õ, 130111 

emntxato mxial arquivaáa :na JUCESÍ* soh c; nf* 35.;Êg§3.Õ88.4Ã3,_'36-ndí) a 
.fátima al-teragzfãüi feita' 0650?' 112003?, sob o _zníxmçm 223.'Ê'.83f07-f3, com  endereço. do eszzrítüño .centmü na, Avira/midia. mwmaanr Jàtxio Quxadras n” 93.1, 
CEP líàfírüüeüüüm *afim Br. Jaãxi Batíràta; «Cr-umha w S?, e' fábrica ::a ?agenda 
Mai:: Qtzíéíta, s/n”, na") Iàisífxitn ás Éñzxheimsg CK? '12.-”?ftQ-(3()O, mami-aipim: :le 
Lavrinhas, 'Iííístaács _de São¡ ?aum têtm entre sí just-z; e cmnmeatado 653m 

ixzsiprxxmanto, :reqummzxda as reíúííemçãcs que: uma. m-_fazçem n-ecmsmáràas: 

x. àwrxmçaçàss xsgcgssm& ' 
- 'romàuse .nccesâzsãño  houveram bhszarvaçãêes e ajtexações 

' após c) remstm-do- Confrrgto   JÚCESP, em 06 ("(37 11209?, sob o ::amarra 
323.7a3¡a7_~9, ::gs saguiñmà jzõpiççs: 

a) quantafaóíendeiwççdos &$03.03; À _ ;  -- ' Â ' ' ' 'W - 

1,. o ar. Gaiman Jbsêmogidi paaqàa s. resáéàana.: 'za-mn 19:20h; 'Riberôràv da 
aliam m” as, -tñta í*aul;o.Romax,_Í eai Cftmeirrà,_f.$R., CFE: 137204580, 
CJrTLtzeim,-SR;_. -   « _ 

2. 0 Sr. Fina-Ie Biqndijlíeün, de divcmziadp paásqua casaáefoam separação 
tam! de, bens e aregíáir- tia quietb; sfni", em Pzhheiraas, CEP 
1113604300, distrítodeifzzvtfnhasy sn;- .r. g - - . 

a: m” &lima; Fátima. Sigmtli, fp.; :sa agmaidir .na. rua ñuííepenáànaia n. “ 
72'?, Vila Washington Éaiezá,  32. ÍQíWYO; (Êrmzzieíro, .SR 

4. 0 .sz. aiívínnorñiondí Filha passa &resídir  ' - .an. :fa-zé Menezes 
.Sobrinha, R$19.269, mas¡ Oif-Rtzàicñeraaíyitl dqslâalmeiras, Jandira Baratau, 
CER 12.221-230, emílruzeirçag-SRQ]  T -- - = 

O m». Alemania: mami! pagam a residir na, Rua Presiderztga Jmzmíinn 
_Kulzístdzek de Glimint, 223195, Raiz# da Màniíqueiw. CEP. 12.?'12~68(), 
em Cruzeírq. 319'. É _ ' ' - - 

b) Quanto ao objeto  aa* @agitam smile, com. mr:: 
.35.903.281.405, site à !lv/etária Gavmjnadesr -Jârxia Quadros, n.” ?i1 «à Vila. 

tar.___goào &um; CEP 12.72Q.00Çí; é  _de dacumanttm e seririços 
espvecialímdos1d$  Mniírx 5nãc- espeçiãxsado anteriomente 

c) na_  .ÓÊTÀVâ, à .g-_ñxiiutsq lpásaâa. a constar ãesitc 
instrumento os díretmsnameadas em ata. pah wa-àimàoríaíeztecutiva..  e» 13 Resmêtewe que oam * a empresa  
'áSãEãâüklà E  ixlsucfíta no CNPJIMF sáb c; 

' n? ' g4, _À Regina. 
n.°1G.433-.325/Oü01ê~.'11_,  .  escritááqnajma Comç-ndadgor Jsízaquin: Amém* í' ” ' _I2fíB5-52G, em iííàxuzeím, SP., por seu 
representante Iegal a  b' _cm ?nas Lam-E MQKARzÊL, brgsilcíga; 

çagacio, porta '_ da \kids- -- RG; nf 4.3üf§.ñ9ü« SRSP., msmfo 
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 V _a_ u. 35,5** w - 

m_ . g ¡r- _ ,_ _ 

É _ ¡ q_ 15% _ I-&çd 
-› e a u “x53 va** 

* ' ° “à “ 

m; CPF/MI? @sub 'e 11,.” 3481385348/49. fg À 

czhracyw* Raàsgçazán 3921.9 11,** 432fz3g1, não:: m-&iap 
daempresn.” › í _ _  k _ 

m2) A dímmria Executiva cxmapüzsta gsâfwgdi mes_ ::Em ááciam @esta 

:quadra emtzuíziw 

. empresa, :sãa: para @carga de @reter .Ptmggentç, 4.3 represwztíczrzte legaá :ía 
énwresa 11.1334 cearszzzmm  31s w 'ârxscriírz Iii? (ÍNRIÍMF sob a 
R.” 0§$.$81j;001fí2i901»?9, :mm endereço ;vza-Íüua “Prátfezítú Jnsé: d:: 3501438. Braga. 
n” 90. Vila Pauíü "Komm, CiÉP. ',lià;°?í,íã~üáü,_em_üzuz›xaám, Sã; zm pessoa. rlz:: 

seniftor'  EDS 7PAIVA BRANÍÉÕ, hrasileiríuafíígva, Àemnbmista, pomada:: (Li-I 

06263312: .da identidade Má. 'nf' l-í).3*8l)._01()w $SPJSP, ináàcràte np' íilíjFfMã? sob -o 

n.” 494.442.?.18í~2ü, cigxmícjiíaüo e residente .i'm Ruaaü-'eíaaita Jess:: de Souza 
:ax-aga, nã” 9033x1113 Paulo “Romeu, CEP. &12:z'1.2~04p,-m camara, 31?.; para, c» 

cargo .da _gíjgytar &managing; -b Sambar .roma .IaÚCIQ_-_'_DE› @Lxvfgim ,_ 

brasileiro, casagioyacãrenia cümeraíai.. pOr-Ífàdürízia cêáuiàgde 'identidade RG; mL” 

1S._ÍS'F3.OÊS-TÊSP;$P., Ínàcrixç no  _ sbhí ó Il.” '0S3.245.518~SÕ, 
domícrííiaxjn e madame_ na .Julieta. Laqúis Cossenñeíii, rx.” "ü, 
kesiciencia; vista vardqÍaàrçtim-“Paxaím, " GEP._132.?21+U1-I,  SP. ; 
para n' carga de, o   BIÓNDXÇ brasileiro, 
engenheiro, ícassaájo; 1151139301* da Cêdilia de identidade .RG, x1,°3í);587~970-~<4›~ 

_ssnsxüü_ íxíscrita no CPFME* _sáb o_n..* .2s5.621.12s_3õ, 'domicíiíacío e residente 
.na mu¡ Sem dei 'Setembro n.°_-~'~I~7'Z_, ::entres Ciflizàifo¡ â?, CEP. lzíüíiâíl. 
todos ¡nrtaseutcs na assembleia, e qu:: &pág; uomendaà, decinrmvam sab 2m 

penas tia' iai, que náu está:: impedicicm de _êxerccr a. sxdmíraísííraçào da 
sociedade, por .Rai -especiaL _eu cx:: virtude de conúenaçãç: criminal, eu püf se 
encontrarem sab os @feitas dela, a pçna qnt: veda, ainda que temparaifiameznte, 
n axtessn a' cargos públicos; hgpor crime faíímentar, de gxrevazjicsgçáo, ;anita xau 

«subomm coñcussão, patru1ato,íuu confira _a àaanbnxía -populaxg _cnntm o 
sistetnsa fuianceira nacional', ctmwá normas de? defgsá cia mxicunfiêncía, contêm. 
as ;tema-ções de consumo, fé púbíica, m3 a propríettade que, à:: acorrío ::em o 

- amiga 1.911.«,§1#,Ad:c: Código cura, z - 

d¡ Na_ ÓLÂUSÚZA; &O33; résoiycrám. zmediíícat o'. quorum para. as 
votações _una OONQELHÓ ABHIKISTI-LQJYIVO; ñcamlb' a .partir desta. data, 
asaim deççrmínatlo: ' - - '- ' - _ É. 

2135;: eapzííaiwaéiaigáàfa 9 

agdesignaíf- e/ou' destituir a %' atingia.: Executiva, fmandú~Ihes' _os 

_É _pqderezm muitas": de .alça, « à -ibuiçg3csg,a.;re_munmçã0 é a ?afinal 136213 t1 

representarão a: socíàcifaiíh f H 

parjusta causaqanteñnr :e 'sa-ck «_ _ À À _ __ -» 

' < '  91;¡ t.;  de  n” 

w'. 

b) requerer a 'Recuperaç (a 's  

m; _registrada m) \ 

àsxm 0512312' aíexpúlsâgíextra. judicial de ::ócio _ 
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a3_ a'. apmvaaz@í ::e mhtzâtzfgociàl .dam 
e saxííãnàtanm, incàiaaiaide CCL-ia:  ._ _ 

b¡ apmvüçàm das «matas da: adzxzizxi .nurmzaçào :z destitzriçãm ::fa 

linguidmxmà c _julwmeníío dcsuas um  _ .e assim) (30111 os arzàgcm H3? í, 
LVEI, a .íiBWñ, m_ da  :í antezrisuiaacísiaÍb). 

'x31 fixar a (kritmtaçâü gmfal dnssíncgótzípsda spcígfdaéíc; íantcria-r ::leiam si!) 

d) aprovar _iqolítiíças acítninístraitivas---de Contmtação, de Produçãc e de; 

vendas. a sairem ,ggguidílà pela  Exmuüva, nã:: .zêêumgàgwg, íantexior  N'  \  N- _z_  n 2.1'  * _ . 

e) _ñsca-Jizíar a ¡gextâb ;Ícíiaz  nã» sócimâ 'e üxamênar, a 
: .qualquer, tampe tadzu-áacxzímehtaçãb- da Àzsugziaáaíçtlé (anterior ixgsim f); 

f) aprowazümeusàimezgtat: ?matéria   é as contas. 'da 

saíáxâcas dkaàempmsaxfiantçñór-inizísa g);  . , í _- _í 

g) autorizar. investimentos que nnltrapassem a 135% (cinco pm:- cento) da:: 

Lucro 'Líquido da tñmestre-iznediajiamente. anterior, no çrimgaàtre "seguinte, 
(anterior inçim h); -  .' - Í = À  É . _ ' _ 

h) 'resgatar rccixrms._ünàxaceíros da cpntajespçcíiica, aberta 639m o objetiva. de 
aplicação fmanccira das recursos exáeâentes 'da necessídadà de [capim à:: 

__ gira da": 61113317333, àhãéríerginfàísó i); _, _ í ' _ a u_ 

i) _vendmg cetim; Hansfmà", “traçar, hipatsciai; empmihar, gavar ou de 021m1 
_fqrma díspar cics' aítívos daésocíeáadé_ (ântexfiçrr inciso j); 

j) ácâiberax. and-respeito de 'eventuais discordâncias: ;entrga as membroà da 
Dimwrm Execuüvayínãa &ãcins (anteriur inciso 1); _ ' 

k) convocar' Assembléia' em; = ai:: &umião;lqüandü' jurlgar ccmvenientâ, 
(arxttzríür inciso m); W 7 À _ 

l] abcrhxra de; 'umas .contas bancárias em nome. (1.3 empmszgíanteríor ;inciso 

e) Aiwa na. czáustma :mais R-ESOLVEM .áÇRESCÉENTAR A “áííxxega- m” 
com a 'seguinte Indafgçãa: í  ¡ _ - . _ ' í _ ' -- _ _ 

m) autoxfizáf *ficxíagzfs [as p%mentç$;fç”a, fpniiaçÍfie, sua efetivação, [se àvíma m; 
pazççladof-'de-*tuçgia - é_  ídíúida 63ml: ãmunicipai, Estadual ai.: 
Federal,  à emiirésàà.  \  Tcmiszzjlítiâr  "Contrsitú Sociai, na 'Bim *fãiãããü 'dtédsmâ aifcraçõer ' 

- --gucz 
  

   em regime [dá 
uíà cfc ,idenízídacita "RG n “ 

' - n -° ?38.93.4.448w34, 

Diretoria. ExeÇúüva-,gqniãb  -e  a: ggóiítica, de cargas t: 
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ã . 

     
 

-” 8P, e fábrica.. iraa;“Éazra'náa 

  

'”4&Mu$m _' 
9¡ t' s 4¡ lc ai» 3'¡ 
J A 0 6 5 4 ' t 3 
* 9 #rt ,#ç 9 E 3 
C* O 5 B: _ ¡Agí 

§ Q °mÓ'À'. 0 a q¡& ' s' É H «si-ia  
1". !- _ :à à a .~ w 

_r o a a .ü 'as &“ :. 
1 ,I' na 0 ç 

_o w uva» n.  
O Q 0 ' o g * 1*' V 0 áot' _a 

4 »a no   o_;. , n' yJ. 
*a 4 ' . _RÉ- 
n 1 a ' 

r __ 1 Q É , 'r ' w.   . 

dGmÍCiXígÇIO f: rcsídéntê ;xa .Rua P'  
' Romeu; em (Srussczíírs, 3141:', QEF. 12:77:95»- 

-FIQRE 3:03:31 X2759, bwãããiliâífü¡ casgíia: irá:- 
  

* S, _ .güpmraouâa tam da 'bçzzàa 

emgyresàríü, ;aúrtadur .azia  de:  "dama !QG .n. “ 5533x983??- w 

S-&ÊPK-SP, ifnsàcríto .rw 'ÕÊFYMF $393") ü 'E1 *y ?3'Eí.9'21.ã?8434@, damíciñmío :na 

_ residente na -Fazemzia Mata QIXÊÉÍO, sz/néí, um íñnheriros, CEL? ESE-Jôüwíãüü, 
disfxtiizn-de Lavrinhas «~-$§7í;- í ' - 

.GILEÉKTO BXONDL 'b:^as.iieir.ru,. eíxxprcsârãe, çziszidmem. rc: à 'ma de:: cemunháu 
uníverzsai- dá .bens, parmdar' ::fa Çàñuía - 'de Idkmüidarãe Ri.? n ” 
2'2.51ü.6?7~:2 w 331333?, ins-mw 31::: CHF/MF sáb..o :x ° ?3_&.9].9.9l8m0í), 
:esídmte-e--dotraãcñíaásxna Rua (Lmaâtãn 'ütàyiu Ramos, n É* Wi). Viia 
Regua: 663a'. CEP. 125x793 359,, Temaaixa, 3?; _ ' ' r 

&ilñfàlêá-Fâfããâà 31053151, brasíreixm, -dívorcisxiaw- SmDXÉSáJÍÍQ. poüacíora cia 
.Jíàédaía "de 'identidade 312g. ¡g5__.$3§):924~? m_ SEÊP/â?, insçxita. no  sáb' 4014::: *'7Í8¡j.'ã§3z89ã§:§2?+§53', ;domiciliada e .rçzaiátgnte ;na rua 
Independência n? 7,72%' ?filé 'Washington Bei-em', [CER . 122;? üãufríô, 
'Cruzçàim,--'SÍ”;' ' v  “ í   ; * Ú ' ' ' É ' 

'SIÍNàHO 310151151  brasiíeíro, cmgresátia¡ 'casajdtqa-sab (3 reggae de 
comunhão parcial de .ãacns, ;pegador dia( @águia de Itiesmtiçiade RC: n f' 

30.4-73.8G6-;2; wrgssmsz?, iii-audio ;na ÇPFJMF- :sáb o n “ 9?6.2844,ñ88~53, 
ciqmiciiiaxio;aresic;icnte na Av. José Novaes Suhrínho.-z1,° 192Q,_easa 01 
- Résâdencial das Pzaimeijras, Jarndim Paraísoi- ÇEP. &Biííàlrâíãü _, em 

.Cnmetroãsàz : _. f _. A = ' 

ÀLEXAHBRE 310%!, _ümáilcírczg empresária-x., -Tmàaáà sob o ;ttgímes de 
::Qmuxxhãoparicial de: 1:61:13; ípmtaçiorí da. Cédulagí:: Idenàídade- RG n *' 

93288134513 539/51?, ÊÍÉZÀSÓZÍÊQHRB íÍjPF/MF* _sab_ ($751 ° .065.332.4§s~-ü3, 
domiaiiíadü ::E reaidente _mx [Rua Presidente- -Jusealíxio Kuhistchek mãe 

Oíiveira; 'n.°395, Remi; da, Mantiqueira¡ KEEP." 12.71*2~§80, tem' Cruzeiro. 
33°.; . . 

Únicos sócios cia sacicçiacie smpmsáãa baia.. SUILLL IHDYÃWTRIA E 
-commzcro 51-935., insscrita no CNHJmb_ p'ra.” 60.35j.§5.--131;üü03..-3a, cum 
cuntratc social mqizívads. :na 35011333? em data da 32/0651939, sob Q x1.” 

355.208.688.438, ' facada a 'úítíma agítexjaçãc ífeita..06j0?_[2í3ü?, mb o número 

22-3.733.Í'Q?~9a 00m -encíereçnJ está-táxis) ceními 'na Avenida G0vemacig:\ -Jànío- Quadrbs;n“ 91.1, Q1231? ¡Z.¡_LZQ:GQQ ;-  :B1:..Jbá9'_Bai;ísta - Cruzeiro '   _Quiatxag 'guri m: ?Dàsízritb de¡ .Pinheimsa, CEP 
:Estadp: &e;  Pagktàdzlêm çntre siíjustio e   3236.0 @G0, 'mnfúeâpioí de  J .  

ccntratàdo eáté -irlãfñtífâmentç À _. É_ 

de -scu cçrrxtxate Ísoçíáâhzem ' 

     da ftodàS' 33;.  _Iààíídas e' vigentes     seguinteâ do 'Cõáíga Civíí;  í  'Â x  



mma» 

'x 

's 

      
cLÁUWLa-ymmmg ' - . T k -  ' ._ 

à Süiíífâdãáñagrü, sob_ à $Ccim1arieyíemp$à%§í __ 

.Çâá-Mmkcm Lífngx, menta 'me  mu' .T _  s5$_331_¡0o9a;..,3á com. 
::aegzritóxio ::www site -na .avenida  _ -.   Quadras n?” 911;, CEP 

À 123204790 w VÍií13Br.-J.0ãü Batista ea Çruãmãm - 559,' c; .fáliárítíxa m. 'Fammlaç-Maízo 
(guiam, sin”, na¡ .Eâizámíto 'tira  -CÉEP lâfíõüwüüü, nzmãjicípío :ie 
Lavrigiàama.; Eêlfstada ok:- Sãm ?Quim 'pbàendoxaâaxír, mmuter e ?atihm agênciaa, 
filiais, sunuràsais, emzrimries, dctpóátms e üwzzm: depta;rn.clên.cias- em 'radar s; 

:ierrítúria nacínná _e no extàzfí_nr,:a cñiíêrín dos sócias. ' 

 màúmímwgg; 

gçáymgazzamçgag É % * L ' % 

A Fábrica tem_ pa: objeto príxíwípai reaiixaxñexpíüração e apmveitmmzzntn de 
- _gazítíem minerais .rm território Haeíanai e a àrzdustíifíaiização e cemmxreíaãização 

E 

í( 

 especificada anteríürmente- (83.19»~Í].¡  

-Sócios É . ;Valor f' 
*xcaizxgano âosêfBiondi _ @carmo t" m soowooarxgga f , 
*wFiore Biondi Nati; __ ' seegsoeo sw 399.000,30 »J 

' (3411126113) Birmdíjf 300.999: as 890.300,00 
"Silvana _Biondi T 860,066 'm &GÓJEGÇLGÔ .j 

\ Siívarxo Biondi Fílho- ,x scams_ ' 'R3 800.009,00 ,f 
“ Aismndre Biondi ' _ ' ,' - &sanar; R$ 886.000,89 _,5- 

.TQTM,  . --j 4.809.003. _ R$:4.309.o09,00 - 

de pmdutoà cpxímícos.. _ ' . - _ _ 

E) Eszzritôria « NÍÍÉ 35q9$3'.231.4(¡5 :s tem..pcr tâbjeto pzízgcípal_ prwytífaçáo  ;documezxtospe @Mw  ' ::Ze mu. _admínistmüvcg nãm  .i ":.:._.r .m i*- 

.óLÂIIsULàTERÇE1à4§___;-. _ I ' '    _ 

A¡ diiraçãg _da Secíiôúaiiíe   .prazüígílgdêíàfâtmizladn,' 'tendo inicifatíü Suá-S 

añívitiíariesí-cm ZS-ÀÕÊÊ/IQBQ. í -- f  À V 'z , ' . 

cnávsmà IIÀLRTA- T_  E  _ '  :'.   j A 

(É) capital :social: de 12% 4.809.09U,0G=(quatro iliiihñês -e-_çítoúentos mil reais), 
ínteíávamente subsmiiâ) e-íntegaI-imdn, em moeda_ aguenta: :ía país; càjnâstimíáio 
de '4.8QQ.ÕGÚ, (Quant-q @uma  oitocentas- min_ quotas .sociais, ::m valer 
mami-xml :ii:- §LR$ 150,0 (um mai) cada umaí,".diàü'iíáx›;ídas“entre as sócias da 
scguitxie-Ícrmag_ _- À - _. - - _ T  É 

 

 'Quotas ' 'n 

  
n &mamar; ' 1? 0¡ A respnnsahüiégiae ' 

de suas qucígàsê, :nas resgnãem :u: ente 331 of u ' 

39:35.21¡ 'Ãííãfàwzioz ' ' '“  - 

ranàçmm   " - 

indívisíveia pasta maça os]  ” 

garanüaau penhor _cre-mei 

kt  W  
"'43,  '.     

À   &âo declaradas      à'  

       
fainda, ser, ubjctc th: _  

.-3 

\ 



wxsumg. 

Ir_ n o n¡ an¡ no 'eu - ' ' 

'à à¡ lp IG 9_ 'D' 'g '- ' ' «Jg e ta¡ s' 1-0  . 

s a fa» J' a ¡.4- g? '*' 9-- 3 'l *I Õ ó a â" 'gm . 

9 ° .zõízsüe a t  
a .c e¡ .' 

o t 9s- a. ra t a a¡ ' g t co. «ao a 5 
O 9 ü- $ na  
Sds :um ;u ;'93 _ 

. K, é?” 
-.w It Mig¡  
7 “f ' O f? *É* _. y Q . 

g 9 , 
0 l 

pmàümm  TERQQÀQQ: cada' *cíãm ;i'- n 

pnssuiâoir o ::imita a: um"vaiíc› nas Cíüíib' _ v 3» 3      _zoa_ À -_ 71%_ . * 

'Os sócicm; reàeberão a cíísísriíazzgiçãü :ias Ingram¡ mi çiiviíiencios trimmsüacis, gm:: 
serão pagas 111393311223132, baseada “no ííiuúrü- apurado 13.o àrimmààrg 
imediatammfxm anteéríár, com vakifàe¡ 'ñàmêaos _têm srgzza;níân› @io Éieàmxsãho 

Admmmuaçtivú, _iittiitatih a_ (àêtàxitàgpor cfmicaã“clo«ãu'ctta !iquíéío dia períoán 
de ap-uraçâo. "  '- É ' .- . _' z' n. . 

!I 

ciàtrsvmmmá .   __ :  _ _ 

A.. admínísiraçãc da. sncàçadazíe &erá- exerõida pela :Qixfetària Éxâàíttftíifa, pg; 
SÔCÍDÉ¡ 'zjrçapàgjfaixãe-se ao (lonsçzlhcyñdminísitiàfivo.  A 

Parâgaibltíyjeirva» O -úso'cia-¡*a;àâ9js§cià1 Õ'_1ÃII1ÉÍÊadOn-sàO-S nagñcíàs efxcíusívns 
da sociedade, pmí-?gxíáa- a.- sua :xiii-zação Çm-'transaçõcà estrmmhas «ía emgaxressa. 

açmgàusumsmmá _. _  z  
0 Coríàeíhoàziminisuàiivoíséfá. minpoâàto pçntaács @ass sócias cia sociedade; 
;sedeada írmiuír üonseihitím- "nân :stàctics 'À adicionalmente., cam ai, :aprovação ao 
00213431119 que seráxégíde pm' um _csmtutçà ;grõpríb-m, '  ' ' 

?g m. ' 'aih Primaím: Os sócios“pnd.exâo faw-àà reprcmezntar 'par pmcuxàdor, 
legalmente constituída:: Aaímvés .de ínsmzmmmtu *público de mmdato, nas 
éíeiitsctrajções do Cummins ñçimmísüatívü. 

_gkàzzsggemawa_ l  " * '  
D Çónsalho Açlminisiràgüvó nomemñá :e: Dixfztmia Easccuíiíva que será camposta 
po; no mírxímti O3 (três) membros,  toáps maváliados anuaízn-üntfã, 
e: par' 'de destituídás/ a :maligna: ;tampa senda pnmnítídía a. rccícíçãç. E2305 

n . Dirçtorcs;_01 (um) será ílasímzada ?Diretor Piñãiídentç, e as címnaís, üimtoma 
ou ou.:t;r.a -desigxzaáo :quejlzes for atribuída pelo-í Diretbr Pmaidentc. Os 
Diretora 'cerãxr as* ambuiçõcs, funções; pütigrese; Íemnneraçõcs que 112m; 

forem fixadas; iram kxztzniâó, pràló _CQnSeLhGÀ Admiñíàñaíivp e deverá:: :investir-se 
no cargo mediante jtermo de [poema nólívro :ig afas da. ácitmihâsfráçâo, :nos 

'mrmazâ _do dispàsío :gq  T1052 ::gs do] Çõçligg» aim. 

Pnrãílpgfo âàiaeàzí-A .Sóàedaátà 331%;  peííoa. s<tí1hóres úgíretxzre 
exñclâtiYcâ-tlâü &ácida; ::am _u cargo dlezümàr Presidente, a representar!! 
legal da _ ehwresq. ..E0756   "$555 s ingañcrítrz e: 
CNPJf-Ilsfi? sab 0-11: *-' Q6381. 00.173.00.179; mir:  na Rua. Rafeiro José d ;- 
áâcuiza Braga, n" 90, 'Vila Paulo -Romeu, CEP._'12.77.1í2-›O40, em. Gruzeiro, SP.; 
pessoa do senhor LUIZ QQ ama Bñàinüíxbraàüéirgàsg_ viúvo, eéoncênxísta, _- 

portaiíqr cia-cédula de ídctxáíridadc RG. u.? 710.389.433.05 ââPâF, ÃHSÇJÇÍÊO :no _ 

' 0331?/ MF sab o n.” 494.442§718-20,-domicijiacib 'e [recaída-Juice na' _Ray 'Prefeito ._ 2 

 
   



     

xamgg' . -. ?gh !a *G9 p¡ a¡ 
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$- i .Í ñ s¡ ú~ç v¡ a¡ ,w 
' 0 â M! «na o .i 
a _ao a9 i l O ñ 'n a 
t o_ ou , 

c e Q-là s q  “É 
3' 1!- -l 1,# 
»os #eo a.. g 

_ í - 9% a 
1'.: B, !Os 5m » 

?Í $ .à !â -- ' 

1. I  O r '_ 5 _ ¡°._-- 

O J '  _ .l w. 

t e b- ' 

.lpsé (ix: 8131123 Bmga, n** Qàííila Pa T 

SR;  .oi szaxfgo de_ r 
QÀWEIRà. *gbmsixeàxxm casada,  
âtivmxâiidade RG. 32,” 1$.'3?3.Q98à3SP.$ .. 
üE53.245.ñí18~5í6, àãiemíxzâliade - e ' waiting 
.Caaàmimelii, n.” ?ã Resídmtxiai Vismíííàférde, 

Romeu - _ A 

..  - JQÉÊÊEÉ MICE? @E 
*waxinr 'da cédula de 

,n'_z1üÍ-'¡CI3I¡",'MF sab c: m.” 
na :Alameda -Jnlieta .mma-ás 

;Iaiüim 393mm QE?, ÉQÍÍQL 
' 01h,_ Cm:ze'i::c;, SP.; paraúo cargnfle-*QQNQÇ tie "i j-m sr. _KILXPE -mwgg 

É .tiecinraram  :em pcnaskiãa iai, 4 _ 

' &admíínístração da. seçiedqde, por .Eai especial, qu. en¡ virtude de ztnnüenaçào 
- criminal; ou por_ se -encüàtrarem so!) os afeitas "dem, a pena que Vade, aínda 

313 da capital   

za¡ 

.ELJNDI, bxzasaíieím; EngunhtfiÃiüQCaSañB; rportador da. 'caixinha de idenüámíaô íêíf. 
.1.”Í:.”í3f3_.â8”FÍ.§ã7ü-'4» ââñülíñí, inmñm 110-' CPFMLF? sob' o nã* Bõãñãlâlãêwüã; 
zâmmicii-iade c. rcsídexfxte-na rua Set:: tie Semmbm u.” 4??, mentira, Cmmim, SP., 
CER '-1';›?.-.*?(3 1.1.49, 'tados prwentcszna asmmbkeia, e qxm ágpôs unmaâadox, 

que Ilâü- fàâílãlü Límpedidos six:- emr-cer a. 

que iempararíamézntaí .o acesmta cargosjpúbljccs; m; pm* adm:: falímàçntar, de, 

prcvarícaçãa, pena. ou síxbàmo, concusaãi), _peculatzx tm marra: .a econzantría 
popular, Contran: ;sistema .ünanmíronacionaíg contra' noxmas di: defesa da 
[concorrência, contre. as “relaçàeà são: cotágumo; «fêt 'pública' ou a gpmpriedacie 
ÊPÃÊÍ» de acordo com e artigo' &Hi1; §"3~'u"-; *ÉÍÓÍÍÕÚÊQ (Wii 

@Làustrmíztomuj  .- '  .  -. . 

Compete "ao 'Óónsalho  màagefitàxzdo í' «es- quorum mínimo 
previsto, deliberar sobrc-os-séguíntíesiasáunmsr7- 

n) .dessígzrmr qlüufiticsititxiix-_a_ Diretoriagàccgtíva, ção 'sàníogá- fãxandtrlhca os 
patients, limites_ de. 31-9933» atríbuàçõeà, «a rcmuneràçãü e a. fatima país: 
cgual representarão a sociedade,  como a_ expulsão extra judicial de 
sôcioíporiusta  À " ' ' T " ' à) requerer a Rmupgraçãó- da  cfmpfezíesâzúa.  :ie Falências n” 
11.101/05); 

3M» do capital: som¡ para 
a) aprovação desenha/anta' social 

e artign J..9'.?6-,'in::isüI da CC.; _ _ _ 

aprovação _das contas C13- administração, nameaação e .desütuiçáe  de acerdo cámañigo 1.371, írntzísos 'V e Vi 

b? 

LVII, e 1076,91' íioílõdigcxüixríl; - _ - - 

fmara-orientaçào geral dv:: .nqgé-:êiQa- da apciedadüi_ 
aprcimr. polí-írims adminigfzzativas-;díên Qnnüataçrãog de íamfíllçàü C 

vendas a  Íscgaidás ?em  Execptiva, 35:9 _aôcinm 
ñsoaiízar a. gczstão da ¡Direbaxia Executiva, nâq sôçàog, e examina', 
quaiquergtempcxtoda-dçígzumantaçãada ssacámdadef; "- ' _. . - À _ 

c) 

e)   -;~:".- .Ç-Efifr :“«,›_ax;«a=::.  

  
 

kiquidantesrzjuígamento .de sum caritàà, de 'guarita-cem os  161173. u 

 ' 599...:- _ _:3_.5¡-§!3~f”( ~' .FÉ  



._ W . 15?¡ a.. u; ç .a 
..a o, e er a q" “a i 9 - e »a v._:.0,_ *s j- O ã 3.9 

*' .9 '5 35 i. ' w g à 
5 l q* ea¡ a - 'ç 

0 O u! Q 
c- a a a o na 

e - o n* gq-a-  ;f rtpwo u. _O' 
ú a _Q.' n t, g' t" _No ' t' sisa- 

e íâr 
a %° . sf e» 

  

ma, 

**4Q 

U 

1190 

U 
Ç' G ' @Q - 

é 
__ _ _ 

f¡ agravar _mcmsaímeníiê (É relafió , d( 
'ííiirctüzzi-a? Executiva,  aõcibs É *- 
saladas da @rxzprasaç ' ' - 

?e as cmzías da 
z: ::lírica &s; sta-rms e  

'z g) _anlíimàmr inveatímantos ;que tzitraç \ áW/v (cáries par canta:: _cio 

51111130 Iáquitk: da _trímmêsíre imediatamc . anteñnr, na üfimeaim aeguinm; 
h; resgatar team-sas. fmmmimg ág:eç›;1ta~çsgecíñc.a,_abem mm u ubjerávm de 

. :ipiãezação ñxíanccira (ins Mcnrsüs 'emedentes da .nemààãâdade d:: aszpimi :ic 
gàmdagámprzw.; '_ ' À : ' 

í) vetada:: ceder, txfansferir; iracar, _hipatezcíàug empmzhgar, gravar 01:; da! :mira 
,rx _ _ fümñà-*iiãxwr dos ativçs drgsêicíedaàc; ' _  j  Í _ " A _ - ' 

[W  j) deliberar "a .respeitou áe evúãtxiàís; Íséórããhcía$ entre os 'mexnãaxes- da 
.a ' mmíjoníañxecútíva;nâoímóciósj-' í '  '  ; _  

a: ' k) cazwoçaqfzñssepubiàig ougreuiaiào; quando  conveniente; 
_ “sx ã) abertura deanmaà _irírziñtasí nbmçrçia empresa; 

x.; \ ' m) autorízgrctçcios cespagamenwg-:ef a;formaideísua.efeüvação, -seà vista ou 
\\\ _ pmceíado] de' toda; e. qualquer divida: fiscal ;_' .Múríícigçxal," íiksfnduaí, ou Í ' Federal-aêáfeâéhtadúà à§:rx11$*tesag_"1f '  ~ É - z ' . - - ' 

,a \  % % % % É : % 

Q; - «««« -~ Campana àljmatoriaífãmecutávswnãa-$õciogg4_. . 

a) executar as políticas admifzístrativàsí., ñníançtziras, produtivas e de a 

f; ' vàenñías àpmvadaâ: pelo Conselhtxdgejãíxivministmçâo. À ' -  
f b) exécutivamente a empxrtmmmlando praia _seu bom, iízncionamünto E  * Wrganízaiçâü-“g _.= - . .'  à .' - É 

Mr _ c) apresezñtax: .acrílonselho Aü-mízjxístraüvu, "mensalmente, os rcâatózims; das  
. atividadeszáa empresa. __ É _ - 

.d'i- reprfesmxtzgfr a ;seciedagiig .juizes, ,ou «tbm (lala, através cha_ Diratnr 
Pres-ídxznm 453011511131213   Direta? Gu Gémnteg @Xftütü perante 
repartições 'Fúbiicas Federais, .Fmtatluais m: zrvíunícípais, Órgãos da 
Administração Indireta, cmpmçws Esmtajgs, 'Bgxa.Estatais, de _Economia 
Mista at: 'assemelhañms de qualquer nível, qmçxdà a representação será 
ihíta.; por' qziáíquàr "artifícios. 'memhréa3jç1Ja*ñiré*tó:-ía, individualmente, 
:ficando expressamente _pmibido ; a_ substabaíecimenta dos pmícres 
conferidas ..1103- Maxi-aids  .cxcctó nas_ casos de Licitações 

_jaúblitrasg_ ._  ~ ~ - _.  _À _ _ - 

e) ülrt-torgar 12mm - ções Aágñxdiciat1eu não.;  repreàentação :aguiar tia 
ansiedade, _ _eum ' friegõcio <1<:“*~- 861121 ; tàxntlpzsivo' interessa, ficando  ã 

nos; -rcfaridgs mandatos; 
expmgmàmente- pmihÍüQ .O ãjibàlgàbáiejtzimento @às padcres cañferidu 

.. - E ; \ _ ::Lávstma 339mm ;mxnàmmê ' - _ . T T 4 _ _ f às. delíbàrêiçõüâ ão [Cons/calha Admínimmtiifd_ faerão' tomadas em -reun.iõc. 
à mermais dos; aonsciheimns; ai: sempre que só "fizeram -necessáríam havená 

\umzx assambfiéia artiinãziia gate deverà :animar no nxáxime sxté. 30 de abra  
pV j ', ç-.-.r,›,_› _g ;._.  V); .;.« ~ V, x77'$!|:7 _.-: ,zr gr, *! 

_. ,V._=E \__ Ç¡ w um_ 1., ..  ... ,. _ 

. x ' 

x . \ * - 
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m? 1-1.) Ç.: &mu; , ›" 'f 
ê; o a . “à wé* w* 

.o 6 a ,  ' h ., Ç ¡  , 

ano subsmqügntc a0 térmiãxonàiaxaxercí z .ciaçãa das: ranma; e: 

delíhémçãç @tem o   ÍT_  _ _ .o 'manêmíca,_ begin 
::emo üxaaçíãú do çalçxtgiáçtíoíçíc; rsauniíàvys p. t» p'  cume, Cajuda, :se for 
62359, :fixar os' ííívíáendqsxa :giram: díãffihuíít' o exerciam di) ::no Çarrentm 

'hmm ::amo tratar de qualqum- 'óutfzíaisgàtgxníefmnstmxtc .(1a prêem' ::o dia, fo _Xírimeíxbr-Às mmiâcs ?a ààüembíéía áàima -mñtacáonagclas serão 
Câütlvocfãdaâ peidlãiretozf _Preàidcntçíiíxecuiriva gás:: mais, ou ;ac-im Presíeãenícà 
de) 'Conmlho (Admhnistratiw, mctiíánte a cnvío 'tie cartacxcgístrada ::em a avisa 
(R: Recebítklentü MLR), 3:26:11 .à jintiiczação  1.153._ hora 9142031 de Sua realíífásçâm, 
bean como com -afímiicaçào das matérias -a-¡sercm tratadas, que .deverá m? 
entregue cam *antecedência mínima (ie 08 (mito) -días da data designada &sui; 

1 152, § 3*' do Cõdigcüívilf). à mnvamção ísmnmtc será díspcnsszaéia; se ÉGCÍÚS as 
SÔCÍQE estiverem presentés_ (m. tieclammmwe. cienteaãü 10031, (lata, hmm c: 

ordem do dia _da reunião. í -' -         _  A mwziãok: ;a assémbléjarinsfalam-sc em_ ;ameixa 
convocaçãó, com a priáàmiça' deütulafêsí-dénn -IxxíIúmóQ/'â (dois türçns) da 
capital mcíal. FJ, ngíaltla derqutifllíil». .em segunda. Carl-vocação com os meias 
presentçw. À - ' - _ r ' . 

Pará _¡ ,..-_., - 

é¡ 

Pavâggy; fuer_ Tegéeim:    -pçéêaàiâíãdaí “eg »sxctfetañada ?cics 
conamiháms 131;; í _quaíquctg entre indicação _Ípelb - .Rresidente dor Çonseího 
Administrativo, send:: façulmtímp-acúmtgip (lãs fg-ngñes. _ '_ ' '      -~ . "- *  :nos: hábaiíaÃbs e  será: àíàmcia ata aasinüda :rw    
pá¡ 'memÉ da mfçàsg .e pelos_ çbnáçíhàimá pmüciípántçaà_ da reunião, gajo 
iarquívamzm-to -ác pmccssará_ [nos vórgãfosützoxnpetentes» [Regízstxd Pübiico de 
'EmpresasL 

Pgtggafaí gtxigto: A3 'deliberações àecrãó tmnádas 'iram' maioria do czxpítaí 
sociai, _màsaívandmsé as' 'hípótesw em que a lei exija. quorum mais exarado 
(artigo 1.976 (iq-Código üívíl). , - w ~ 

Paxàgâfo :Sema: A3 deliberações _mmadgs (às .canfcixfmicíade. com a lei f:: c: 

.çüntrató Víizçiúam (industria sócio-É, .ainqa que 3115331128 _ou dissidentes (artigo 
101??, § S” do Cõdíga  ' ' - À - ' ~ ' 

cxmrsULABÉmm-mmgm _g _ _ T_ - . - _ A 

E) exercício social :gui 'iíflíéiü em 1.** de  _if-e  em. 31 de áazembro  
::asia aim. Ao ñnal di: cada. Vexercíciü _a Dircwzia _Éxccutív'a. gào @mas 

   

clama-rá as tiemonàtmçõaas 'financeiras ¡atfevisms _ em lei* que deverão ser 
aprésentadas aos sócios na asmmbiéianmíxzàxiá ::revista 1m. Cláuszzía Sátáma, - 



as aim; ña-propaçuçgâa de $uíiflát1íiifíüãgc a 

. (33 sócios não-podxegãç ,arder m.: mfanafcxtír, ímã 

'çandiçglões dia *pagaznento @fantasia à socíedadài. Caso haja a-Íitemçàe de preço e:  
' previsão no _Pajágrafà Êãímeim. 

' p 'sócia cadente d-everá ítzsamprevar através: de ídncu-rimfct1tos Legais o _valor 'da  da Declaração de Imposto' de Renáa, do ;aferido Eàçesrmício, sob pena de  respxzander *cívelf é _igríminalmentàe pain sata,- sem prbjúim da. declmaçág -áe 
.nuíidades da reibrída-vanáa, À . ' ' 

anàecedénciaa . . - -u _ 

  

      

em? _ ,. . 
- (Ft tv *às ce a# 
_t * õ a - 5 m_ s* a 
ñ i à V R4¡ -II 'O' ,a 

-§_Õ 3 !E I ç p¡ 
* 0 V Õ s! â. ' -0 s -9- 
_3 1 IM an» o -a 

Q l « #0 'r "$109. 
a v à I , s. à¡ g. 

'5 - l , às": _ó ¡ígêg ' 

g o ut asc. ,q   
à . â .' a _I Ç_ f o ;E :os ou¡ 1 ups; a¡ 

33.* O QI¡ 
== : : % T* - v. .- e j 

a_ t a .QÍKEÊQÊ e a s *tg ' 
    

_g_ o - Os resãiltãdnsfzêxgáuãaãàga  m; ' 
::$3.22 \ Alá a Z_ F j_ !É aéñw* É?  _ _.aí.münte, saw. queixas 

aociaàs a5 “terceiros, 'sem &HÍEE ofñreeêãasà socieàgáéwfiaús_ éitamais sócios que, 
em ;iguêzãdadíc «ie condições; têm a dímitujâb preferâicia na artguisíção, 

@naum-A níâczm «mg *cnxmn '  
gggâggagg :Primeim M 'O 34:35:10 agüenta deverá Jnotiñàat à: ãscacícüazíe e mas 
dfàlfíkais sócíoà, dàésua intenção átá ceder' sxàquútas, amwéa. (if: carta. mgzstzrarâa 
cum o Axixá) dkrRecâ-¡bixnenioríARL com aniàcedênàígpzníñímaxic 45 ;qxaarcnfza a 

cinco) días', -izãdicazzrio .praça e condiçõigà de pàgamentn para a cessãú, ccaaíão 
em que deveràgofcmçêwlagdrla “calam ::te grefcréncxiá _àãoácdañtn (Não havmde 
inata-msm: .da ..sociedade 5km-  as] quótías, “quaíquér um dos sócios 
remanescentes» pnderáà no_ prazo' (ie 'lã íqtiirzzc) días, wgxercm' ga diriaita de 
preferência¡ em íguáldaiieíatie_ çonáiçõeaà &zaàziqixirir- 'aainzícg-aüdadé das quotas, 
eu part:: delas, pcrmanecendú _a  mmmescentcs dae: quotm do' SÕQÍO 

cadente 'à 'dispo5ição'_c_1a--s:oci§§üáde;'Êhltíxgpgazo: de 1.54 Eqtüxim) días adicionais 
para. .rever seu interesse; de Vcompra, podczndn íràdiçarkioznpradar das demais 
quotaa; - * ” ' .- I ' _ . É '- 

gvgxágsfo. &em; gil:: «- :Àiíôs .o puxam supfálcifzção *ó àômfc cedente podem .w 

vender' sua . gartínipação _para &registos; não _sátzibs,'-_pé:im. mesmas preçó e 1 

“a 

coruiições í de- .pagaznenm, ,o sócio cedenms- üwerà rénóvaz' a pracaáímemto 

Puga" ' afo Tax-mira »- Finció o pxíoceasmdevenda, se 'para ;terceiros nàc sócias: 

"emsaçàn e cüntãíçõcs d:: pagammto, inclusive com fa. postezílor apresezntaçãía 

 
  
  

gygávsvsmàcm @uma . %  % L 2 _ -\l 
C) sã» 'ó que desejar_rgiziràlwseáda.Sbciedadeggnüsrzzasos'em-Íqueaiei e autorize, 
deverà; comunimrztlaliíinté-HÊUÀ à. SQc-ieçladçÀ e aos Ídémais sócips_3:›(›r. ::arm _ 

registrada com swim) de rembimñníç) (AR-j: 09131.1.? ::mande õüfsessexzta; elias .de  
?ag-miga ' fo Primçggm: Nuspiaza dá  fríuinfzeyáiámgziodcrâ' a âocíetísañe @acerca _ 

'a pmfeiréxicia na aquisição das Quotas dc.,sótzít› mítírantei à, casa esta nã:: _tania 
interesse¡ os sócios -rczmancsízrxxzítesg na ;prúporçào ;das queima. possuíam, 
poderam excitar ó -eiíreíto tie ¡p:réfnaxígncia; emgígualdááe nie' condições.: 
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., .í. 
::of "üâv        Se%'  Na 211mm: 'gia eàzenãêãy - À  balanço aàazpecial, 'rw egugzl S§§1Íãb~api1fañ.0$§ os mares ci É  , ;cama mventuaía 

izuvñm3 cio 35d:: retiranbc',..p'e1a'pmm-qut:- _ (er nogsiluürm _acum-Tulaüns; f? 

- -nâo ' disüihzxídoâ;  eírzíehmaís* ::Muitas ›e:1;n @baia cairenic." 

&agos :ao sócio cmrío-  záieí-éü (magenta) partem: merxsais, 
suezegâáyüs, devídamegüe. atualizmâím müfleíãñameñíc país índice 'ÉGÉXMXÃÊ“ÇÉ-V, 

acrcsçidm de _juros ?ele 1:2 '% (alem por-mato) aegno. _ 

Parágaffa- 'Permita -~ Oà Vaióms apnrãiiüa, zmmàíozzjntc._o parágjfafó auprra, sería:: 

- ?ax-água Quarta -- Cí balanço cspecialsmfexidonzx): Fazágafosagxmdo -dcsta 
cláusula¡ deverà' ser elaiácmçic- [por 03 . Aíltiêsí_ ;muitos ou por empresa 
especializada, escalírxidosgnclsix .maioria do ¡apita! dos &ócíos reznanesmntes, em 
reLIni-ãü extzraordínàxfia, eâpçcíalmettgte éanvocada para Q5513. Em. 

caàusgg_ nàcma g uma: M; _ _ . 

(É) üzúeçímeniga, faíência m; irztcxcíiçãcyde qualquer dos &óciw na:: üpcfãfá a 
exlzinçào da Soçíedaáén- ' _ í - ' . 

â'. 
\ 

k 

"5. 

5'*- 

 '.› 

,ix Parâgafo Primeiro: 035362133 rmmézixeàcmàms deverão admitir os herdaírüs e 
@sucessores 610.33%:: 'fa-ibama ou. declarado íxititrditatíe, sempre .repmsarzmdn 
[par ap-enas tzzmrapeama eleita pelos mesmese  - : - À -      não g Cage 'os' hm'déíms-_au' ísucàsaares-não -demgem íngztamaar 

x __ na socícáade; demjagáç. :ceder suasj »gx-zum, sgeráípbpcedido 'um balança; 
f”, - espacial, ;Jara vagjáúração' .degáüpíaiücgítyàçâç di!, §Ótã0_'_fà1ecid0 ou decimzaüo 

› interditado; maisües havereqapuradçaérpa ibama-dia» § 1°” remo, cujo pagammatn 
se _criará em :rw -míxaímc de 60. (3333811123) paroeiaa mensais, sucesmszas, 
cievíáaxnctzte atualimdafs monetàríamánw-'pféítrmâim IGPM] FGV, acrescidas 

 
       

     

de juma de 12 (doze par-nmmxí aaams; = 

71" Faràwafo Termiro «é 'O-:láàiàfitpü eapctziàíl _mfçriçdkjdfxp glãarágafc) Segundo desta 
ciáusula, À devem ' 86!_ 'elaborado .por ' G3_ (mês). @gritos ou »por &mpresa 
especializada, esmihicios ;pela maioria  -capiêialj dbspaécios rem-anescexates, em 
reuniàb extraordinária, especialmente convocada. para cssefm. 

cnánsvm nmmàsmrm* T _ - - -  
CI sócia  am' cxcíuído da Sqeíedade pm¡ ;um causa, quamda assi- 
zitrííiberazia pela maibríü' dos. sócios, répresàxitàtivà de mais da mgztaçit: a- 
Capitzxl Saami, 'nos .termos do amiga 1.3985 do Código Civil, em Marruá:: de a.:  
(if: inegável gavídade, t.: nm: demú$ hipñ-teszâsíjprcvízams na_ Iegisiação.  _M_ n afqÍPi-imairo ~ A' exàalusào de; -sóÂçríq someàate 1306.6333 ser cíetárminacía a w¡ 

r-rcunííãt) _de quotísms espcciahncxltg_ ctzghvócacrivaa'_pafa_'.jgss$e  para 'a ein-a  
deverá _o ;sócio :ri ser -exciuidz/J, 'éiçratiñmdú ütfavés dçscarta ::win agsye; Jair?? , s* '   ,. . W"Ê% _ 
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.  N  'à ;an- 'V "-  
recebmençzo (ARL: ::bm no mnvptmo EÍÊT 'E ~  
acusada, cong.p.amcer na-rcfaxfizla. reunây _'  ' 

inatlusixrc; iêzazandiav-sc TÉQIIZKNÊEHÀÊKÍÍ por adv “à 

a _pirex przáandu o 
gãírcito' (Em dafevsa, 

cetanmçsltuíxtía.    . 3, _ es. 

. .- -  ã. , ggsggggagwàawggyx. w_ "C3. 39cm exaltado gia_ " ::aedaàz raznrízserà": o Waitvr 
têümxezrapandsccnm à. sua partínípagãü myeial _de ° , -cwsicülaà em:: base ;m3 yalcr 
“pafffítíiüriíal amaümzio- da emprega, mgundn !amam ezgaíçàcíai ievanmzie 315m1:: 

essa: firm específico. ' ~ . 

ggftgggafo ?creche 'v' 05 valores apurados, consoante, o ;aarágafn supra, szexràaà 

'pagos' a0 sócia xàtíraxíte, am] n::  13331120 (cento :s:- vinte) parcelas 
miínãaísx_ Asncessivas, *devidamente amalizaqaa_ mvnetàxíamenta pelo índice: 
EGPM/FGV. âàcrascâàzias' dçjums 4211221:?" “zàítdozefiáór cante; .sie ano. 

Parám f:: g ;namo 'w Q baiança especial_ referido no Emágrafo Segunda desta 
.cláusula, í _ãwerà às; eíabutado.   (tás), _péaítcé- oii iam* empresa. 
cspecíiaiimtía, càcoíhídaa pela maio-ria: dçscapital=_dos, sócios rcmancseeutsesí, at:: 
reunião* extraurdíiiáría; especialnrente-.mázxvoéada para -e-ssc fim. ' 

_ çwmtxsvm 9331-151;  :   __ _. _ À - 

A. Sociedaçíe  em "ííqüidáçàa4noà #(3893 'previstos-Tem Lei ; Ena-masc de 
liquidação. _ou dínáseãluçãç raia-T_ Soçíéáade; auras# "gs Iíqniáantes da- mesma., os 
caseolãxídçss., _pelo ;Gqxaseírm- àdnninismüvü, _obêâervadaa _as [numas &gaia; 
gerüncritcs'. Nesta. _hípôte5e, os 'hàveresí da. Suãçíedasià *àerão- ::mpmgàdoá .na 
íiquiáaçâu' aaa übñgaçõgáâ f: o ía-'cm-üaeaocntà, m: houver, mamão_ enàre 03 
'quctistas 'em prapurçâu (ao númerü de quartas gastaram; um. passaria: 

sLAUsULA-náqmoxravàa _ _  _ _ 

;às casos nmíssos' neste mxxizmto serãü msoividosí com eíbsewãncía dos 
preceitos; th) Código Cívil (Lei n” lüifüõiílüúâ) e dü-fànfma suçletêva 3942102143:: a 

Lei das: Sociedades Anônimas. (artigo 13053, paxésgraíç único do Código Cívil). 

cLAUsuLATnÉcIm 3mm ' ' - T _ à 

'fados às_ Àdxáínijstzadóres deçiamm, sab as 'penas tia, lei, 'que nã:: está:: 
íznpedidozs- de exerça*- a admínisuaçaêaí  mciñdade, por lei especial, ou em 
virtude de cnndenaçáo--czinainaL [oú par* se mfnconttramm sob os ::feixes dela, a 
pena que -vedm ainda. que temporariamente, _o amem!) à ;àúfbíícosg m: 3m 
crime falímentaí', dg jprevaricnçâo; ;ígeítanu subomagcqncusmmo, pecuízxíangz.  
::numa a 60013913115; íígpkgliaf, centra_ nacionai, '#103719' 

mamas de: defesa da " conconência¡  as" :relações de» consuma, ._ 
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atzaxsrxpetmte ;para ::iixíimír qnaísaquer 'çguesiñesí aràiunxiias da prcssemna 

f.) ÀNTKÀTO, *renunciancíe _a qualquer üuñft?, 1391" mais; privilegiam) que Exa-ía.   
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   SUALL :INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CN PJ 60.3511 31/0131:31 -56 

Piumhi. - MG 
 ;[1 INse. es-r. 414.001.15.134 19 

SAAE 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo licítatorio nr.: 4-34/&16 

DECLARAÇÃO DE INEXIQTENQIA DE EMPREQADQ MENOR No 
QUADRO DA EMPRESA 

A Signatária Suall Indusuia e Comercio Ltda, CNPJ 
60.858.131/0001-36, neste ato representada pelo .Sr. Jorge Lúcio de 
Oliveira RG nr.:lS.373.098 - SSP/SP - CPF nr.: 053.245.518-56 , 
DECLARO que não possuímos em nosso Quadro de Pessoal , empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno , perigoso ou insalubre e 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz , a partir de 14 (quatorze) anos, em observância as Leis 
Federais n° 9854 de 27/10/1999, que altera a Lei 8666/93 

L - 'nhas, 16 de novembro de 2016 

'_,__/ 
CN ' J: 601158513110001-36 

Jorge Lucio de Oliveira 
Diretor Comercial 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Ide] 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

http:lfwww.receita.fazenda.govbrfPessoaluridicalCNPJIonpjre 

Contribuinte. 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência. providencie junio à 

RFB a sua atualização cadastral. 

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO " DMA DE ABERTURA 
6°_858_131mno1_36 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO 2mm s” 
mm.: CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

SUALL INDUSTRiA E COMERCIO LTDA 

' _ TÍTULODO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA¡ 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAATnnDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ' 

2039-1-99 - Fabricação do outros produtos químicos não especificados anteriormente 

comeu E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMCAS sEcuNDmm 
Não Infonnada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

200-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LooRADouRo Humano cowLenqEmo 
FAZ MATO QUIETO SIN 

CEP EAIRROIDISTRITO wmclno UF 

1 1700-000 PINHEIROS LAVRINHAS SP 

ENDEREÇO ELETRONICO TEtEFONE 

ENTE. FEDERATND RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CNJASTRAL DATADASITUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 0311112005 

Momo DE srrUAçAo CADASTRAL 

snuAçAo ESPECIAL DATA Dnsnunçm ESPECIAL 
:nggpggg- Hinn-nn 

Aprovado pela Instruào Normativa RFB n” 1.634, de 0B de maio de 2016. 

Emitido no dia 1611112016 às 16:27:40 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/11/2016 

16/11/2016 16:28 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA com EFEITOS DE NEGATIVA 'DE DÉBITOS RELATIVOS Aos 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNlÃO 

Nome: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 60.858.131I0001-36 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado 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 tennos 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 fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida 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 n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à Verificação de sua autenticidade nan-lntemet, nos 
endereços <httprllwww.receitajazendagov.br> ou <http:llwww.pgfn.fazenda.goV.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n91.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:31:54 do dia 07106/2016 <hora e data de BrasiIia>. 
válida até 04/12/2016. 
Código de controle da certidão: F1c2.D1FF.DC2C.8329 
Qualquer rasura ou emenda invalídará este documento. 

l o¡ 

o f "JL D a É 
\\p.'.a--_ ,-59 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

      

CNPJ Base: 60.858.131 

Ressaivado o direito de a Fazenda do  
responsabilidade da pessoa jurídicalfí iga aõi 

     
não constam dgb ,_ m 

Tratando-se de CRDA. :igavpara pãeàssoajurigêica, a pesquisa_ íriaçzzpasàe; de dados itabowr meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa,altífrangeetpdosêbs estàpelecimentos_ ntribuiñteaf; 'cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada.? a ;i ~  , a' › F E' M i ' ' " ^  ~- 

"W 

Certidão n° 13284853 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 01/11/2016 14:50:34 (hora de Brasília) 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos terrnos da Resolução Conjunta SF-PGE n” 2. de 9 de maio de 2013. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio d M( 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. _ 

http:IIwww.divida-ativa.pge.sp.gov.br  



Prefeitura Municpaê de Lavrinhas 
'Estado de São Pauia 

Paço Mun§dpaLn° 299 ~ Centre -wtavrinhasãâP - Taí; (12) 3íàÉs~1 É ?ü + CER 'iãffêñ-üüü w ÊNPJ @Síêõílííãgíüüêãaãfí 

C a 194/ 1 5 . í í u 

CJs mu* :DÃÀG 

C E R' T I F í É D, a pediãá da_ pessca Jínteressada, !através do 

requerimenm p-rotcacoàadga sab o: n95 2_U'35/i6i=tíe 33. de; ãgúãiü de Eülã, que a 

empresa SUALL i- INDÚSTRIA E C0MÊRÊÍÓ3 LTTÉÁ., -Çestahaiexríd-a ñeàta' .cidade 

sie Lavrinhas/SP; n-a fazenda mais quieto s/n, inscrita no -Cáãcrí CNPJ sob o m0 

60.8É8.131j-GOG1«36, e no càdaíãtro munícipe:: sai:: t) nl? ygwga, ::em a atividade: 

de. Ináúst-ria de Produtos Químicas, amazon-trama quites: com as cefres 
municipais até a presente data. Ficam, todaviá--zressaivados as di-reêtos da Fazenda 

Municipal de_ cabra? dentro do prazo ilegal, os. cíébitas que venham ser 

posteriormente e eventualmente a-puradiosr Certifico ainda, que a referida 
certidão tem vaíídacie da 1120 (canta e V.Í.FYÍIÉ) dias.. 

 
 

O ¡ãeferido é verdadgap//P 
* " À' a; 

'Lavrí-níhas',  açgr; '_'_  
JQÃOJÊyRÀNCIÉCÇ .T _ “Hama 2.955s 

Z m_ - - 'efade Cadastro 



Idol 

'cima as e; 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 60858131/0001-36 
Razão sociai: suALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Endereço: RUA FAZENDA MATO QUIETO sm 1 PINHEIROS ¡ LAVRINHAS/ sp / 12750-000 

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 0 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

0 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: 04/11/2016 a 03/12/2016 

Certificação Número: 2016110403321897484837 

Informação obtida em 10/11/2016, às 14:43:26. 

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

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

*i0 
10/11/2016 14:44 

5” 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 60.858.131/0001-36 
Certidão n°: 79828560/2016 
Expedição: 15/08/2016, às 14:00:26 
Validade: 10/02/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.858.131/0001-36, NÂO CONSEA 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) 
anteriores à 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. 

dias 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à 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. 



1 BH 012016 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA no ESTADO DE são PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 
CERTIDÃO N°: 019309119 FOLHA: 1I1 

A autenticidade desta certidão poderá ser conñrmada 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, 

CERTIFICAE_ _DÁ EE que, pesquisando os registros_ de qistribuições de PEDIDOS DE 
FALÉNCIA, CONCORDAIAS. :RECUPERAÇÕES- ;JUDICIAIS (EQÇIRAJUQICIAIS, anteriores a 

17/10/2016, verificou NADA CONSTARcomoré gueridofinterêssádo' em nome de: ****************  
SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTpA; ÕIÊÃPJ:I_6O,B5S;1334/0001-36, conforme indicação constante 
do   certidão.¡te!1414*à*úút-irt-tirvrqgfa-[gtttttgtefiitfnfttàftag* 

 úxtúiiittiüiiú*iútütittt**tññiiítl-Ítlzti-*Úrüitt*  
 

  
 

 

pesquisado figura como'   
cadastrados no sistema in_ 

do Estado de São Paulo 

n° 53/2015. 

Esta certidã 

e-outubro de 2016. 

93091 19 

“Em” "°° |l||||||||||l|i|ilillilllillliillliilllli 



 *  @u-I-_MERÍÉ 
,K 

Mmuygittaéapinn Cailiim sn¡ .í 'a 'f À " 

encaixam. 09 de #maio de 2010 

" Amsrgpg g; @antebraço - 

Atesiamos .para os devidos . iins que a firma Sueli 
Indústria e Comércio Ltda.. .fabricante e comerciante de produtos 'para 
tratamento d'água, !irma estabelecida à Fazenda Mato Quioto_ sir-P; Distrito- 
de Pinheiros, Municipio de Lavrinhas." Estado de São Paulo_ inscrita no CNPJ . - 

do MF sob o fi' 60.85B.131J0001-36 e inscrição Estadual n°'414.001.150_119. 
nos forneceu 3.331 mas mil trezentos e trinta A e uma) toneladas .de  
SULFATO DE ALUHHNIO FSENTO DE FERRO GRANULADO .pelo periodo 
de 0110112009 Aamzrzooe. « . ' 

Ateotantos ainda que 0 fornecirmmo por ele rearnzado 

obedeceu rigorosamente às eepeciiicnçóea e caracteristicas exigidas. 

Em consequencia fomeoemoo o presente atestado de 
idoneidade téoitioae comercial. e vista da inexistência de qualquer fato que 

_ nussa desabou-ia.. ' 

Autorizamois o uso do presente atestado na 'condições 
que for de comes-atenda da firma acima. ' _ 

A icarios Garcia Rocha 
Superintendente de Apoio a Operação 

Bodega !A Il¡ Ã m 2D - cep: 53.141-000 - vu¡ do Ilhnxcupi a namorou - Para  !na 
'rali 55 91 3154-1M_6.- ta:: 55 91 3754-4105 - hteügàrminarymumbr 

. . _ #mo 9- 

09.0319 





 
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA 
Av. Brasil, 346 - Centro - CEP 69900-100 - Rio Branco - Acre - Tel.: (68) 3223-1579 Fax (68) 3224-4406 

ATESTADQ DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos tins que a firma Suall indústria e 
Comércio Ltda., fabricante e comerciante de produtos para tratamento d'agua. 
com firma estabelecida a Rua Fazenda Mato Quieto. s/n°, Distrito de Pinheiros, 
Município de Lavrinhas, Estado de São Paulo, inscrita. no CNPJ sob o n° 
60.858.131/0001-36 e Inscrição Estadual n° 414.001.150.119, nos forneceu 900 
toneladas de SULFATO DE ALUMINIO !SENTO GRANULADO. no período de 
março/20i0 à março/2011, através do Pregão 01 1/2010-CPL-05-Ata de Registro 
de Preço n°.: 01/2010. 

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todos as 
obrigações contidos no referido processo. ¡nexistindo quaiquer fato que possa 
desabonó-Ia. 

Rio Branco-Ac. 09 de fevereiro de 2012. 

Atenciosa mente, 

Gerci ev M. S. Lins 
Diretora Adm. e Financeira em Exercício 
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Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo- licitatorio m.: 434/2016 

CONTIDAQ ao EDITAL 

A Signatária Suall Industria e Comercio Ltda, CNPJ 
60.858.131/0001-36, neste ato  pelo Sr. Jorge Lúcio de 
Oliveira RG nr.:15.373.098 - SSP/SP - CPF nr.: 053.245.518-56 , 

DECLARAMOS para  .de participação .no processo licitatório em 
pauta , sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os 
termos , normas e especificações pertinentes eo Edital, bem como, às leis , 
decretos , portarias e resoluções cujas normas incidem sobre a presente 
licitação. Declaramos ainda, que nos_ preços cotados já estão incluídas todas 
as despesas com transporte, impostos, taxas, seguros, descarga do produto, 
bem como os onus descorrentes de contratação de pessoal , leis trabalhistas, 
da Previdência Social, encargos ñscais, comerciais, taxa Bolsanet e outr 
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SAAE de Piumhi - MG 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo licitatorio nr.: 434/2016 

SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
'. ¡ ; ' 

_iwõàáãggíÂiàê/síníoékçâi CNPJ euasaJat/üunt-aa meu. EST. 414.001.150.119 

DECLARAÇÃO DE IDQNEIDADE E DE INEXISTENÇM DE FA T0 
SUPER VENIEN T E IMPEDI H V0 DE IL4BILITAÇAO 

A Signataña Suall Industria Comercio Ltda, CNPJ 
60.858.131/0001-36, neste ato representada pelo Sr. Jorge Lucio de 
Oliveira RG nr.:15.373.'098 - SSP/SP - CPF nr.: 053.245.518-56 , 
DECLARA que até a presente data encontra-se desimpedida de participar 
da licitação, obrigando-se ainda a declarar sob as penalidades cabíveis a 
supervenieneia de fato impeditivo da habilitação , conforme art. 32 
paragrafo 2° da lei n° 8666/93 

, 16 de nqvembro de 2016 
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Conselho Regional da Quimica - 1V Reglão 
SÃO PAULO 

Rua Oscar Freire. n.” 2039 - CEP: 05409-011 - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 3061-6000- Far: (11) 3081-6001 
Expedieme: 2' a 6P feira das Bzüüh às 17:00h 
Atendimento ao público: 2° a 6" feira das 9:30!! às 15:00h 
wuvw.crq4.org.br . , 

_ 1 

N 311021201 
\MM 

4.135. 
»Nnunümtoz - 

210009000039010 -3 

sumo 55m 
sum. m E com um 
Avaovemuooawloumoaus. aos M: FMM vu amam 
12120-000. cmmnto- s: 

Descriçao do Débito 

202 - 201o - NUDADE m. m' - 'Í  0931.00- :Io - :mov m?, -MDT nas# TEGMCA n¡ :um 

RS 4.135,00 

 --------------------- Recorte aqui -----------------_-_.._. 
001-9 0019000009 02100599004 0354B.7461B3 0 6750000000000!!   Banco do Brasil_ 

   sacas¡ APÓS VENCIMENTO mesmo NAS AGENCIAS no aancocsnwre- 

ATE MIM!!! COBRAR R¡ 3930.16 
M¡ 10101110 008MB R¡ 4016.00 
A?! !HD1110 Cüüül! KB413100 

         Saulo SUAILIÊDECODÓLTDÀ 
Av GOVERNADOR .Wen GURDROS. nus NC FAM. VILA m 
12120-400. cantam - 8P ngm     

  

CMDE 0G Bah 02W 

LAVRINHAS. 

!del 

D 

'BFICIAL os nec-sm:: own. nas PESSOAS 
NATURAIS c=. muELmo DE NOTAS 

no muuncnnno DE LAvRmn-Ins 
COMARCA os cnuzsunosp 

NELSON ums os BARROS JUNIOR 

nrzcmt. E 1AB514A0 
ÀUTENTICAÇAO 

nureamco n Gnnnca que 
courene com o ORIGWAL. no ou¡ DOU FE  

VALIDO 5011115115 tem SELO n¡ n¡ AUTEHTICIDADE 

!Rílhnlg una 
ñ” 

É 
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SUÂLL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Agência: 0111 Conta Corrente: 13-005003-5 

Convênio: 

Tipo do Documento: 

Nome do Fornecedor: 

No. compromisso 
banco: 

Tipo de Pagamento: 

Código de Barras: 

Valor Nominal: 

DescJAbat.: 

Data de Vencimanto: 

Data de Pagamento: 

situação: 

No. Lista de Débito: 

Autenticação: 

central- de Atendimento 
Santander Empresarial 

https:llwwwsantandernetibencom.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS DE... 

DETALHE DO COMPROMISSO 

0033-0111-00490052918? Conta de Débito: 

CPFICNPJ do 
Fornecedor: 

CRQ CONSELHO REGIONAL DE QUIMI 

0111-000130050035 

1002806000100001 uférffêfpmmkis** unnzossaaw 

BLQ Outros 

001900000902100699004035487461838675000130000000 

3.933, t5 

0,00 Juros: 0,00 

22/01/2015 

22/01/2016 

Efetivadn 

No. Protocolo: 

C0323A6U44EFF61EF9B747 

PGTFORNBZZOIZU16900023491 

Valor a Pagar: 3.933,15  
4004-2125 (RegIõesMet-ropoiitanas) SAC 0800 762 7777 
0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322 

oHcLAL ::E REGISTRO CJVIL DAS PESSOAS 
NATURAlS E TABELIAO DE N01'AS 

DO MUNICIPIO DE. LAVRINHAS 
COMARCA DE CRUZEIRO-SP 

NELSON DIAS DE BARROS JUH1DR 
OFICIAL E TABELEAO 

AUTENTICAÇÀO 
ÀUTENTICO d PRESENTE COPIA REFHOGRAFÍCA QUE 

CGMFERE o oo c¡ nous uoura 
LAvmNHnS. -' _ 0 

._ Jp, Oi¡ M \MLIDO SOMENTI: COM SELO DE DE âUTENTlClDâDE 

27/01/2016 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL no BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCFIITUHAÇÃO DIGITAL- Sped 
Versão: 3.3.6 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

  35208688438 

NOME EMPRESARIAL 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

IDENTIFICAÇÃO 0o ARQUWO (HASI-l) 

ÊF.3F.6D.5B.16.33.ED.F3.00.3A.C5.D4.14.BA.59.7F.44.8B,9D.U7 

60.85B.131IO001_-36 

   
 

. ,à 

e à 
ERÍODO DA ESCFIFFUFIAÇÃO 

01101121115 13mêfê91$._....._ 
NÚMERO no LIVRO 

000165 

 ':V l i".x  Íb Ía       g' EDIÀIEIA AREÕIÍDXÀJ¡ : = ' 
Comahillsla g 04944305002 g ADATI na g 1772098156582584658 2277031209158. 26ID3!2017 

_ . -__......._._...,.-.-..  ..- _ .À_.....,-__._...__.____. ...__.j _ñiULôêQíâüüãíüauíx_ - .....__.,___._..___.......__g__.., Admlnislrador E LU” DE PAWA 49444271820 

à NUMERO DO RECIBO: 

a_.saA_r~_Ico:.4s.4e.422Iaa0 z0_?5.37???°°f*°?”?7?“ . 264W? a zmmms ' 

1 EF.3F.6D.5B.16.33.ED.F3.G0.3A.C5.D4 

.14.BA.59.?F.44.8B.9D.D7-3 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. 
dl spensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lol n' 8.934/1994. 

BASE LEGAL: Decreto n' 1.800/1996. com a alta 
Lei Complementar n” 1 ?4711201 4. 

ração do Decreto n° 6583112016, e arts. 39. 

Escrituração recebida vía Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 20/O5Í2D16 às 15:39:35 

95.7C.CA.5A.93.01.55.2B 

19.C7.C4.CB.40.BE.CE._E 
E 

A comprovação da autenticação dá-sa por 0510 recibo. Esta autenticação 

39-A. 39-3 da Lei n' 83:54h 994 com a alteração da 

  



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01101/2015 a 3111219015 

Número de Ordem do Livro: 000165 

Nome Empresarial 

 
  

CNPJ: 80.858.131/0001-36 

 NiRE   ?CNPJ §e0.ass.1a1r0001-30 

i N' " " ' ' 'f r: ' 5-"" ' "1'1"'"" '-"- 1 4 *-“-“-"" ";rsrsrsnueva-n::sunga::::1::t=\r=.=-.1::›.:=:-1~›=rrrur-rrwrz::".;n==1.:r:::' !-'!=M-'.I'.".".'.'.rb:'.' 'EE-J 

_E Número de Ordem  105 

Natureza do Livro  -.› \ . . . 

Municipio 

 GERAL 
› upa-eq_- ......_.._..-.--q_.._._?u- _ 

;301012015 
..-_ 1: .=.-.›.-.--.:-a=-.vz :.--1.: e--_.sm_-_›.-: -..-...-_=~ rr-n* 

1 

 
;Data do arquivamento dos atos  
j constitutivos ! 

_Data de arquivamento do ato de  n ' m_ _ I n" m" ' u M 

;conversão de sociedade simples em : 23m' 19°” 

i_f~i9sisdêsãâ_emizresária _ .  =“ M' W r "' '  Data de encerramento do exercicio social 31111212015 

.Quantidade total de unhas biiàrquâãko *A '  " " " ' ' '   digital  
  
;Nome Em presarial ÊSUALL INDUSTRiAECOMERCIO 

.u 

.-._-.-:e1.-;-=-.-.~.-,: .e «.-_-.- -_- :m-;nñg-:nr-a-.vz-«m - 

 

 
LTDA 

 

Ngurreza do Livro GERAL  Número de ordem i 165 

í Quantidade total de linhas do arquivo Ê 

_ . »243301 
:Frhwiai _ __  'n  . ., _ 

Data de inicio 0110112015 

É Data de término #11122015 

Este reiatorio foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 3.3.6 do Visualizador 
Página1 de 1 
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7 .qposasgkgçajagm*W  0 __ 

“ MuTuo _ 

Entidade: 

Período da Escrituração: 0110112015 a 3111212015 

Número de Ordem do Livro: 000165 

Período Selecionado: 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

BALANÇO PATRIMONIAL 

CNPJ: 60.858.13110001-36 

01 de Jneiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

    
CAIXAS E BANCOS 

CLIENTEÉ_ - - 

ADFANTAMENTO E EMPRESTIMO 

..n..;.;+.1.g..13117021193353225" " "   _ _ 

IMPOSTOARECUPERAR W _  
...spamse17213.51533325071129”  *   
ESTOQUES 

10.1.1133..+wo2c..;3u0....g*  T * 

_BNÉSTIME_ÉS._._.--_.._-_ - -- _ A _ 

IMOBILIZACOES em ANDAMENTO 

2110112009151021102126911Àâáóâià '    
IMOBILIZADQ _ 

1-) 14105751230120710" ' 

INTANGIVEL 

_1-›_      'r 
TOTAL no ATIVO 11125 011201111211711:: u 

_TOTALKDÓÀÍIÚÓH-n      
_FORÉEÓÉDÓÉÉS_ _. __ _   ..     . V 

OBRIGACOES TRABALHisTAs 

013711131113023 172101072571129' A u u 

CREDORES DIVERSOS 

A01Á1§1TA111ÉNT09 ELEIÉÉÂTÉST'  É 

 

WRÇNSOES DE_ IMPOSTOS 

151121255711109 511110111110322 n' u' A  
ADMTMÉÉE)    _  .  - 

(TOTAL 15711991170 0112100123175' n  'Í É   
usiúàríêiánhiànTõs' 02140212163    ' 

PARCELAMENTO ne IMPOSTOS  É_ 2 

ÉR0c.ES_é_oà._Jü.bló.lAià_.      
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

cálâíTnLsôctáL"    
LUOROS1PREJUIZO$ACUMULADÇ$    

 

  :'- 
R$ 1 .436.79 

"  
R$ 25.279,90: 

' "'22"1=z9_2_.40íá_.429,03:_:j       
R$ 2.556,46  R$ 0.067.907,73; 

_ É? 13-95921331  u .n   

HR$ 19.923.374,32 , 

_. __ Ê$6.-°°°Ã°°  
v “às 73.294,01  .  _ 

211052512725131..  
Í”...55.Ê~555›Ô5   _ . 

RÍ$.i1_-_aa?:_96àê8'___ _. 

R0.(5'._6"32.0'8É.11)'L2 H  
_“3;.'2§:r"°3:°? . 

m1li3:('1'1'9.212,2«1) ..A '  É 

_§§_3.2Ã19.129,20"  _ 

áís¡h21§.=072.000,àa Í'  " 2 É 

"à3_Ãií.:14Ã1.77á.247' 2 

2 as 016.902,69 

...R5ÊÉ6›3§1Ã7.°.. . 2 . 

.. RÊ239Ê2§131Â.... ..  
É 2 H92é7.422i.79'§"  É 

. 3$_:'??7-3'7-15 . 

"ñ3939.'419,0'7.y:m  k ' 

..R5É?-9Í5.-?5Í.- 

l mà97.191.532.aa'2"" n' 0 É 

..Bs 8217-22-59 í . 

- .R5_.1-591:9°7.›§9. _ _ 

_R$2-5°9:9°°-É9. 

Rs 4.900.000,00 Í' 

R$__1__.020.539._79 

Este relatório foi gerado peloísistema Público de Escrituração Digitai - Sped 

Versão 3.3.6 do Visualizador 

 
R$ 379.393,19 

R5 933500333 

as 55.346.415 

JR$ 3.325.067,19 

R$ 77.242.541 

R$ 7.550,71 

R$ 3.101.909,50 

R$ 16.311.510,22 

R$ 2.000,00 

R$ 58205.32 

Ri¡ 264.544,25 

RS 701.179.49 

R5 0.00 

R5 12.265.005,65 

R$ (6.099.449,35) 

R3 125.583,82 

R$ (1 20.709,27) 

R3 7.193.330,91 

R$ 23.507.971,13 

R$'4.s92.ss2,75 

RS 727.200,59 

R3 309233059 

__ 133 175.591,02 

_ R$119.112,84 

R$ 732.397,50 

R$ 3.688.624,42 

R3 0.00 

R$13.398.110,50 

'Rs 2.794.909,21 
u R3 1.397.230,34 

: R$ 0.00 

HR$ 4.152.039,55 

R$ 4.800.000.013 

R$1.157.721.10 

Página 1 de 2 

?f 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01101/2015 a 31/12/2015 
Número de Ordem do Livro: 000165 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

CNPJ: 60358313110001-36 

    51:”  . . , . .,  , _v 'tm .reâí"“l_~ 

ggrrrgnnqongo_ ;xqumo _í % í R$ 5.820.539,79 R$ 5.957.721,10 

TOTAL PASSIVO NÃOCIRCULANTE   À % _ _ 310.000.160,20_ _ R$10.109.76o,65 

\TÇJTAL PASSIVO %_  _ _ í _ R5 2§._o'_r2.000,5s; __ Rs 23.507.371,13 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

1 Versão 3.3.6 do Visualizador 

99 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: SUALL INDUSTRIA E comencno LTDA 0 

Período da Escrituração: 0110112015 a 3111212015 

Número de Ordem do Livro: 000155 
CNPJ: 60.858.131I0001-36 

Período Selecionado: 01 deiapelro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Demonstração da filial:  
RECEITA BRUTA 

1.) naoucoes DA RECEITA OPERAÇIONAL em; _ 

aígícécrkàiLiãüibAf M   H   ' H  É(  n' 

(-) ciÀsTb' 15111560165 \Íéúáibõéw 

.FÊ¡°39..BÊ9T.°. 

1 

    
1-) DESPESAS FlúÂhceiaAs 

..(7) 99TÊ33...PÊ.5PE55$       """ A   u  
° ' LUCRO OPERACÍONAL 

x .  BF9E'T^5_ 
.. -.. . ..__..  ._... .__...., ..__....._...__..._4.,_ñ......_..i,.._ .. _ 

F99” QVÊBÊUE.? WT 5.99.'MÊ°§T° ..r - .. 

1-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO 

...'-.U939 F'99.*.P9.°.9..Ê5F39'Ê'.9 . _ › 

 
_...._'3§..(*.Êr5'?5:9í*9d?7).     

. Ê§?7-°Ê'97Ê7e?1..._ _  .. 

as 13.163.501,46)  Ê.$?E:§.5§-2.3§-.95....    
. .R$.S1§:937-54§~9°> 

115121113511154 

. ..“.j*tí°7.t4ífÍ-ã°¡  R...? 9512??” 
' íR$.§.421.a81-.50WW7   

__ R_$ 97.1281?? 

" Í'. .:B§.?.:519-.99§.-?!5... ' '  V  
R$(2.160.114.13) 

5s,.r-ê§a~191-.69  . . ._ 

 
Rs 76316154655 

R$ 114.516.432.76) 

% 13s; 61.545.163,59 

Rs 137.124.075,05) 

R$ 24.421.osa.a4 

RS 115.351.352.21) 

R$ 12153511791?) 

í R$ 111317353) 

Rs 39.563,98 

' R$ 5.650.342,51 

_ __ R$ 191.250.159 

A Rs 6.051.593,20 

A R5 12.331.30.331 

RS 3.720.3D2.32 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 3.3.6 do \flsualizador 939m3 1 de 1 

SP 



Pregão 07/2016 

m AssunÊo: Pregão 07/2016 
3 De: Juliana <juliana@suall.com.br> 

Data: 15/11/2016 17:47 
Para: Maria das Graças <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Maria das Graças 

Nossa Proposta em anexo. 

FAvor me confinnar se consegue visulizar todos os documentos solicitado no Edital no Habilitanet. 

Juliana , 

Suall 

 
Juliana Araujo fvãelreâles 
Depto. Comercial - Licitação 
Stlall - Grupo Blond¡ 

0051.1125 3141-3012 
FAX: E12? 3141-3018 

x-ax'n-¡.auall,cnm.br 

Antes de imprimir sense em aua 
reancrsabñdade e compromisso com o IJIEED AfHB-SEIJITE 

Esta mensagem é para .eo exmua-.m a5 55.¡ :Isaimatàroa e pode ::enter 
' e pruííegajas e canfdsncàf Si «ocê não é o dsshnaâárín 

sxrhux. magyar .eu arquoar a ans-agir'. 
. ser *aan naiafeque a remaíente 1a mesma e ESÍNB 

mes* aiammze a rv-snsagetr.. 

      
- Anexos: 

*w Proposta PiumhLpdf 108KB 
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Em» gms UNID ESPECIFICAÇÃO' no uma; _nasça _ PREÇO . OBJETO UNITÁRIO 10121. 

04 28 TON Sulfeto de Aluminio AL203 Suall R$2.200,00 12.061.600,00 

granulado totalmente isento 
de ferro parauatamento de (Dois mil e (Sessenta e 

agua (clarificação) dizemos um mi¡ e f¡ mbalagem com 40 kgs reais) seiscentos 
mais) 

A descarga será por conta do plton 
fornecedor 

Especificação: 
Estado Físico: Solido 

Homogeneídade:  
. heterogeneo 

Teor de i.a declarado : A12 

(S04) 3 - 57,55% e 112o -» 

42,44% 

Dosemaztxrlrmsfudeusomhdü): su me MHÃÀÍD L_____ uma L _y 

<P :B0358.131l00m.33 

FÁBRlBA EBBRITÚRID 
FAZENDA MAT:: fauna-ru, a/N° - TEL.: (12) 3141-3UDD Av. Gnv. JÂNID GuAnnus. aus -TEL.: H z) 3141-3000 

EEF' 1 zveunuu - Punupaus - LAVRLNHA - sl:- ::EP 127213431 u - VlLA Barusn - GRUZEIRD - s q 

     SUALL INDÚSTRIA E _goMÉRcm LTDA. 
CNPJ ÔCLBSBJ 31 !DDD 1-36 ÍNSG. EST. 41 4.001 .1 SEJ 19 

. "-.--' 
I ^ .' . n_ n _› 

*n "L Í . 

4 ›' __. 

~. 

'xSDiUÇ-ÍU    
Ao 
Serviço Atxtonomo de Agua e Esgoto de Piumhi - MG 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo licitatorio nr.: 434I-2016 

 Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 

instrumento CQDYOEÍLQÉOÉÊJ.ÍEÍIQÇÃO em epígrafe 

1. HJENTIFICAÇÃO DO LICTTANTE: 

Razão Social do licitante: Suall Industria e Comercio Ltda 

CNPJ: 60.8S8.131I0001 -36 Endereço: Fazemla mato Quieto sin- Distrito. de  - Lavrinhas- SP 

E-mail: iuliamxâghcombr 
Telefone e Fax: l2.-31413012.- 31413018 
Representante Legal: Jorge Lucio de Oliveira 
Cargo: Diretor Comercial 
RG nr.: 1 SSTZJLOQS-SSPISP - CPF: 053.245.518-56 

 Ow 

.- U a D 5 
xoJDnn-n 1  



ou 0540 

 
 

 

._ _ § g 
É _ ,  SUALL INDUSTRIA E comñncxo LTDA.  D” g 

,_',;.B¡,.Z¡VI._.J,',,MT,,JJ;,KÃ CNPJ BELBSBJSIIDDDI-SE INES. EST. 414.8D'|.15D.1 19 ?n39  
49°* 

Plhlorfomldahnposmüüõww merameummüç  __  
O Apropostateráavalidade de60 (sessenta) diascorridos , apaztirdadatade 

abertura dopregão. 
o PrazodeEntregadoprodmo :Maximo de 15 (quinzeàdiasoontadosapartirdo 

recebimento da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado 

pelo SAAE. o Local de Entrega: CIF-Estação detratamento deAguado SAAE dePiumhí~ 
MG , a Rua Joao Perez m:: 233 - bairro Nova Piumhi - CEP: 37.925- - 

"W . ' --aBiumhx «MEL 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHl- 
MG 

Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2016 

Lote: 2 
Fornecedor: CAL ARCO ÍRIS LTDA 

CNPJ: 19.281.807/0001-78 
Endereço: RODOVIA BR. 354 - KM 501,9 - S/N° - FORMIGA (MG) 
Relação do lote: 
Item Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. V.TotaI 

Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa para tratamento de água 
para abastecimento público Especiflcações: COMPOSIÇÃO QUÍMICA - 

Hidróxido de cálcio Ca (OH)2 24,00% a 26,00% - Substâncias reatívas ao 

HCI CaCO3 m/m 1,50% (máxin-;oy - Sí|icaÍ+ Resíduos Insolúvel ? SiO2 + 
. RI 0,25% (máximo) CARACTER STICAS F SICAS - Suspensão em 24h ARCO RS fx) 7220000 kg 95,00% (mínimo). - Massa Específica 1,10 a 1,30 g/mL-Viscosidades IRIS 0,63 Rs 4548630 

copo Ford 06 mm 12 (segundos)- máximo - Retido em peneira de 0,075 
mm 1,50%(máx¡mo) - Em conformidade com a ABNT NBR N° 
15784/2014 e portaria do MS n° 2914/2011. - Metodologia de análise 
baseada na ABNT NBR 10790/2015 

Total: R$ 

45.486,00 

PIUMHI - MG, 21 de Novembro de 2016. 

Cúdlgo Idenuñcador: 543DõC67C8C5COC1C67D2CBOO4CA6742 

 



Lote: 4 
Fornecedor: SUALL IND. E COMLTDA 
CNPJ: 60.858.131/0001-36 
Endereço: FAZENDA MATO QUIETO - S/ N - LAVRINHAS (SP) 

Relação do lote: 
Item Quant. Unid. Descrição 

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMH|- 

Sulfato de Alumínio AL2 O3 granulado 

MG 

Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNlCO 07/2016 

MICE 
Marca: SuaII - Modelo: nacional- Descrição: 
Sulfato de Aluminio AL203 granulado 
totalmente isento de ferro, para tratamento de 

água (clarifrcação) para abastecimento 

V. Unlt. V. Total 

*W *9*°"“°"“? isentode Para t'a*°'“e"*°°° f.ÉÊÍSÍZQÊÉÀTTÀÊÊCT;ãâãdiãêgvígñâifáiue 
agua. (clêmñcaçam para abastemmenm heterogêneo Teor de i.a declarado: AI2(S04)3 
P“b"°9' emÊahgem °°'“. 4° kg'. . = 57.55% e H20 = 42 44% - Dose máxima de RS RS 

1 28m m”   êneo uso (DMU) =180rng/L . Prazo de Validade: eo 2.200,00 61.600,00 
Teor dg ¡ a dechaíado_ Am (30443 7 5795694¡ e (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

' ' . . ' ' _ data de abertura da sessão pública do pregão 
H20 ? 42,44% Dose maxima de uso (DMU). Dechmmos que possumos pbno 
180 mg/L conhecimento e atendimento as exigencias de 

habititação prevista no Edital. Demais 
condições conforme edital. valor Unitário: 
R$2.410,00 p/ton. 

Total: RS 

61.600,00 

PIUMHI - MG, 21 de Novembro de 2016. 

Código Identificador: 543D6067080500C1067D20B0040A6742 

 



' Lecamçàts ora-mar 

Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2016 

Lote: 1 

Fornecedor: GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 
CNPJ: 03.157.268/0001-20 
Endereço: RUA PROJETADA A - 136 A - CRUZEIRO-SP (SP) 
Relação do lote: 
Item Quant. Unld. Descrição Marca V.Unlt. V. Total 

Cloro Gás-CIZ, em cilindro de 50kg, para desinfecção de água para 
abastecimento público. Especificações: Teor de Cloro Líquido . 

1 500000 kg C12..mínimo 99.5% Resíduos não Voláteiszmmáximo 75 ppm Teor de Kamum RS “'30 Rs 5650090 

Ferro: ............. ..máximo 1D ppm Umidade: ................... ..máximo 50 ppm 

“W Total: R$ 55.500,00 

PIUMH! - MG, 21 de Novembro de 2016. 

Código ldentlñcadon 543D606708050001067D20B0040A6742 

  



 
 
 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
à 

Ê Praça Zeca Soares, 211 

à Piumhi - MG 

_ à Proposta ao processo de compra: 434 I 2.016     019.281 807410001 78 CAL ARCO IRIS LTDA 
y 

Representante: ELIANA GERALDA LIMA Identiñcação: IVIG-2.309.115 SSPIMG Aceito 

Validade prop.: 0111512017 W310 de 60103931 15 DIAS Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantkãdê PTBÇO UHÍÍÉTÍO Total do item 

00000000373 CLORO GAS EM CILÍNDRO DE 50KG 0'00 0,00 0'00 

Marca/Modem: l 

00000000500 <§§9§§5§LQÇa66-E (H|DR0X|D0 DE C^LC|0 EM 72.200,00 0,63 45.486,00 
MarcaJModelo: ARCO IRIS¡ 

00000090555 IjEQçLORITO DE SÓDIO NaCIO PARA DESINFECÇÀO DE 090 090 Ono   Marca/Modelo: I n 

00000000270 ÊHEFÉIÊ PÉÀLBEMNF? 5P? PÊEãRÉFPLLfPR IÊTÉEMÉNIE 0.00 0.00 0.00 

MarcaJModeIo: I 

Valor total da proposta: 45.486,00 

d_ 

Sistema: MGFCompras - págma 1 



:É Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

1 Proposta ao processo de compra: 434 I 2.016 

031572681000120 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIn 

Representante: WANDER MANOEL GARCEZ RIBEIRO Identiflcação: 15.373.701-3 SSP/SP Aceito 

Validade prop.: 0111512017 PTSZO de 90176932 15 DIA Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000373 CLOR0 GAS EM CILINDRO DE 5OKG 500000 11,30 5050000 

MarCaIModeRJ: KATRIUMI 

00000000030 Çaõô-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM 0,00 000 000 

MarcaJModelo: I 

00000000505 I;II_F_°_C_J_CLORITO DE SÓDIO NaC|O PARA DESINFECÇÀO DE 000 000 000 

q MarcaIModelo: I 

00000000276 ?LELÍÉIÉ PÉALPENN!? fik? PÊjÊRELNPLLfSPE IQTÉEMÉNIE 0,00 0,00 0.06 

MaroaIModeIo: I 

Valor total da proposta: 56.500,00 

1 "W 

Sistema: MGFCompras - 
Página 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 434 I 2.016 

Repfêâentañteí JORGE LUCIO DE OLIVEIRA Identiñcaçãot 15.373.098-SSPISP Aceito 

Validade prop.: 01/1 512017 PTaZO de 9010393'- CIF Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000990373 CLORO GAS EM CILINDRO DE 50KG Quo (m0 (m0 

MarcalModelo: I 

00000000039 _Cass-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM (me um¡ (me 
MarcafModeloz I 

09000000535 I:|I__I_3_C_)_CLOR|T0 DE SÓDIO NaC|0 PARA DESINFECÇÀO DE (m0 um¡ Ono 

\ MarcaJModeIo: I 

00000000276 ?3iEFfI9PÊfl-9M'“.'9 533 PÊÊRÔPPEÍPE? .IÉTÔEMÉNIE 28.00 2200.00 51000.00 

Marca/Modelo: SUALLI 

Valor total da proposta: 61.600,00 

.r-"j 

Sistema: MGFCompras - Página 1 



 

 

  
 

 
 

 

SAÉÍÊ 
QQEÉMÉP à 

Serviço Autônomo de gua e Esgoto 

 azmômco DE nec-morno DE ?maços N° 07/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 434/2016 a 

03.150: Contratação de empresa especializada para o 

foH-iecímento de produtos químicos: Cloro 6ás«CL', Hídróxido de 
Câcio em Suspensão CA(OH)2 , Geocálcio, Hipocloríto de Sódio 

M9481) e sulfato de Aluminio AL=o3 Granulado Totalmente Isento 

de Farm, para o tratamento de água, para o abastecimento público 
_ do_ SAAE de Piumhi. 

FORNECEDORES: 

CAL ARCO IRIS LTDA. 
ea INDÚSTRIA com. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

SUALL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. 

PASTA 02 

  

 

 
 
 

 



  k  5.a 

Serviço Autônomo da ua e E g t $ O 0 
IU: 23382.81 6i000l i9 

w ¡N! ?IUNEIILCNÍIQ ~- Tcícfax 37~337_l.-1332 
dirctariaexecutivuífçgsaacpiumlnimomln* 

Autarquia :Municipal (Imã '1035/90) Praça Zeca Soares, 21.1 -37 I. 

PREGÃO ELETRÔNICO DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°07/2016 

PROCESSO LIÇITATORIO 
N°434/2016 

DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO ORIGINAIS E 
PROPOSTA AJUSTADA AO 

PREÇO FINAL 

I/ CAL ARCO IRIS LTDA 
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 mu: zuú°a7tx$  
Dlswlo Hausa - Formiga: - MG ' 

- AUTEPJTECAÇÃO 
Catunda o achada conforms o @àm 16.    

José Geraldo Borges 
Oficiai Substituto 



?à 

 DE m: E sara-axa; 
Distrito Baibes -fomlga 4.513 

o 

..n-.muunu.--~....›,4nu...Muay 
.   amadaoonfaftncoi 

José Geraldo Borges 
Oficial Substituto 



_ CARTÕÊIO DE PAZ E NOTAS 
' Distrito Baiões - Formiga - MG 

AuTENTacAçÃo 
conferida e achada conforme o 

original a mim apresantado. Dou fé: 

Barões. _lj-AGM-MB . 

° Jqsé Gera v a Berg -' 

0ficiaI_Substituto 



 

 ..x ,Ecrã (eu zu 

.V. 
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Distrito Baiñes - 
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,_ BARTQRID 1+' autismo DE NQTA 
"IÁLYSSON G NTIIO DE MELLO' 

Rua Silvlann Brandão. B1 6- nim-Fo galMG-CEP 5570-000 

Telafax: (37) 3322-5514 -E-mal . cartorknun - nctaa@hu 

Au TE N 'r l GxA ça 
conferido e achado conforme orlginafexlhfdo. o 
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' W  nun-no BIln-Formiãi' ¡\ 

José Geraldo Borges 
Oficial Substituto 
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CAL ARCO |RIS LTDA 
Cat Virgem, Hidratada e Micropulverizada 

CNPJ 19.281 .807¡0001-78 
Insc. Est. 2614239530036 

«Al 
rcolris 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0712016 
PROCESSO LICITATORIO N° 434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
NO QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CAL ARCO ÍRIS LTDA, CNPJ 19.281.807/0001-78, neste ato 
representada pela Sra. ELIANA GERALDA LIMA, RG n” MG - 2.309.115- 
SSP/MG e CPF n° 357.138.606-04, Declara que não possuimos, em nosso 
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18(dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, 
em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 
8666/93. 

Formiga/MG, 16 de novembro de 2016. 

CAL AR O ÍRIS LTDA 
Eliana Geralda Lima 
Sócia Gerente Administrativa 
RG n° MG - 2.309.115 
CPF n° 357.138.606-04 

Fábrica: Rodovia BR 354 - Km 501,9 - Formiga/MG - FoneFax: (37) 3322-1675 - CEP 35.570-000 
End. Correspondência: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Bairro Quinzinho 

wwwcalarcoiriscombr - vendas@calarcoiris.com.br 

@Jia 

@Sl 
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Data : f f ' 

Distribuído on: I f I A Revisiio om .r i liriàiéà 1 g E 
Confronto: sim [j na. c] E É d 

. xnm na or: . 

5m'- -9593 Em Condicõñs lj Pendente:  -'¡ 

PARECER DU &TENTE J CONSUÊTDR I PROCURADOR: n l 
e 0153460 9 r rx i n OWA 

_. * a e ... ruwMIm/oiw 
' \_/7 

l. ...É  
na unceorltuaaçhg_ 

'Tum D¡ ¡40 l 'í"¡°';*.'“§' 

n /W 
_ 4 Ím Ú 

D333 Í l Dl Assinatur : É 

DESPACHO: 457' u 
¡ lim! \ 

*-' /N a l W / l 

- Í Êínínatnrats): PARECER no Assxsranre/coNsULToa/rnocuiia n f¡ 1..- 

g nexo wç/ummuo 
 

r r K) / 
Data: kflbf¡ b¡ ...  

PiiOTa 1..¡1"1Ei..374 DfiTñ 29/ 3/8 
CM. ARCO IRIS LTDâ 

EIONTRFYÍO - F"0Ri'1IGr-\ 
TOTAL PQGO CRH? 52.90Ú›(SENDO 
DA- 'FAXr-“a DO CK-\DâHFRO NQCIONAL. 

Assinatura a 

f¡ (1) 

l3R$ 7 .SUD r 

- UNRCJ 

077m4 - 

n r 
DMS 3 - Aasinatu : 1 K 

ÚESPÀCHOL ' ' '  'D~'_'_..' \ ' 
LS" v¡ “j” J 

Data Z Í I - ÁBBÍHBNIAÍB): 

masc =: no .xsslsran-rn¡consuurornrnocunaoon: 

,f 
= l i (4/ \ D118! '- h i - Assinatura: 

ECISÂO: r-»L/O p/ncnâb 
: \.../ /j 

//" 

./ fi 
r 

fik-arma: Sumário Ê Ordinário [j Retornar ao NIRB 

Surge(m)_________Emprean[s) e 
Filiais em Minas Gerais. 

Após proteção: i ltllnl em MG 

Etattvação do: Fusão a Ciaao [j 
Incorporação E] Tranaiormação E] 

 

Junia Comercial do Estado de Minas Gerais  

“Mãícüêiu e 

JMÃZÍÃ” ' 
Maria das Graf¡ '-__ ' 

Licitações e  
@ii 

e da, _qucemg 

       e' Barros Goulart 
RA     su: Piumhi - MG 

qOWS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2411212015 por Marineiy de Paula Bomñm - Secretária-Geral.  Pás» 5 

_J 

@W 
Certifico que este documento da empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Nire 31201584609, foi deferido e arquivado sob o n° 31201584609 em 
04/04/1984. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002645370 e o código de segurança t5 



::J 

*u 

   Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico que este documento da empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609, foi deferido e arquivado sob o n° 31201 
04/04/1984. Para validar este documenlo, acesse mm.jucemg.m.gov.br e informe n” do protocolo 6151002646370 e o código d 
qOWS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 241121201 5 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

IM 
as M1°5°.'É'J.-.':2!59... IIoI-Q_.._..-.._ ._ _,_,_____,,, 

O  CONTRATO SOCIAL F1.01 
Cál- AEICO IRIS LIDIA. 
Femmes. .. mms GERAIS 0 

Os abaixo assínaúos,"LEONcIc VAZ DA sILVA",braei~ 
Lair-o,casado,maustriaLx-esidezate e domiciliado em Formigacnzcnà* 
Rua Expedicionário Jorge Alvarenga ni 211,portedor do documento' 
do identidade n9 M3«l.6ll.613,expedido pela Secretaria de Sega-' 
rança publica em Belo Horizonte(EG),na data ao O2~07-82,fi1ho de 
"Flausino Vez da Silva" e de “Irani Faria da 5i1va",nasoiño em ' 
FomigaC-.ítüaos 06-10-494331'. n¡ 133.29?.406-63,e "JOÃO JOSE DE ' 
03IVEIRA”,brasi1airo,casado,industria1,residente e domiciliado ' 
em Formiga (mG)à Rua Marechal Deodoro ni 666,portador do dceumeg 
to de identidade n? M-534.S73.expedidño pela Secretaria de Segu- 
rança Pública em Belo Horizonta(EG),na data de 02-10-73,fi1ho ae 
“Joaquim de Oliveira" e da " Maria das dôres de Jesus",nascido ' 
em Pains(MG),na data de 26-04-32,C?F. n9 O54.680.?86-O0,por este 
instrumento particular e na melhor forma de direito,constituem ' 
entre si uma sociedade por cotas de RESEONSABILIDADE LIHIIADA,que 
se regerá pelas seguintes clausulas a condições: 

PRIMEIRA:-3 sociedade girará sob a denominação S2 
cial de "em .meo IRIS LTDA.“,com sede e fõro em ronnigamoLno' 
local denominado “Boqueirão”,distrito de "Sobrad1nho",munioipio' 
@e Êormigaiüü). ' 

\SEGUNDA:-O objetivo da sociedade sera o "CGHERGIO 
E INDUSTRIA DE CAL E SEUS DERIVÀDOSU 

TERCEIRA:-0 capital da firma será de os-3.ooo.ooo,oo 
(três milhões de oruzeiros),dividido en: 3.000 (três m1) cotas ' 
no valor nominal de 0%-l.0O0,00(hum mil cruzeiros) cada uma,e og 
rá totalmente integralizado por ambos os sooioe,no ato de assíqg 
tura dêsta inetr.mento em moeda corrente Racional,na proporção ' 
de 50%(cinquenta por cento),para cada ug. 

[ENEM-Depois tie 'totalmente inteyelizaâog:: Gap; tal Social ficara assim distribuido entre oo socios: 
a)-íconoio Vaz aa Silva 

Totais... 
QUINTA:-Aa cotas da sociedade são indivisiveia e' 

não poderão ser cedidas ou transferidas para teroeiros,sem o ex- 
presso consentimento dos sociosucabondo-lhes em igualdade de oo1_1 

dições o direito de preferencia ao socio que queira adquiri-las. 
szmxmam responsabilidade dos socios é limitada à 

importancia total do Capital Social. 
SETIMA:-Os negocios sociais serão geridos por an- 

boa os socios,sendo o socio "LEONGIO VAZ Dá 5ILVA",o “Gerente Ag ministrativo e o sócio "João José de Oliveira" o "Gerente Comer- 
cial da sociedade,oabendo-lhes o uso da Denominação Sooial,sendg 
lhes entretanto vedado o direito de usa-la. em transações estran- 
nhas aos interesses da firma,tais como:endossos.awais,fiançae e' 
cauções para terceiros. _ 

OITAVA:-Ambos os socios poderao fazer retiradas a 
titulo ao Prg;abore,sendo que tais retinades poderão ser modifin 
codes independente de alteração contratual,sempre de acordo com' 
oo limites máximos fixados pela legislação em vigor. 

NOHA:-Que para o exercicio de suas funç5es,os ao- 
oios farão uso da Denominação_Boeia$,%$qinando sopa* 1mente,da' 
seguinte forma: ._::_!:__::_i '5 a: 

continua_§ fls. 02... 

&ou; E5?   
 

- 1.500 cotas de ü$1.000,00 = ü3l.500,000,00 
b)-João Jose de Oliveira - 1.500 ootag de o$1.ooo,oo = ü$l.500,000.00 

3.000 cotas de ü$1.000,00 = ü$3.000.000,00 

  



I-oLo o: »gm *"'-M›§9!M. 

3'¡ Ollêíh  coa-:mamc SOCIAL 23.8. 02 

cu; meo :ms LTDA.  :norma: 1 -. mms @mas o 

C ARCO IBIS LTDA. É Z " \rf u; . ' ,g3 
WLenneio ?aê da. sil-ma" . 

- :BEGIN-A :-Que o inicio das atividades será 'a partir ' 
de 01-04-84. sendo seu pra-ao de duração ináeterminadomão possuindo 
Filiaiegaedenâo entretanto abri-las em quaisquer Praça. do Pais. 

DÉCIMA PRDJEIIuu-h caso ae falecimento de um dos -' 
30010.9. sociedade continuará com o remanescente e aos herdeiros ' 
do faleeidmcaso não queiram continuar com u. fimoqterão seus havg 
res pagos da. maneira que for combiaado na. ocasião. 

monza. sEGmIDm-Que oe socios não se &Lohan; inc-areas 
cligminoureos nas proibiçoee previstas no parágrafo III do artigo' 
n¡ 38,da. Lei Federal n!? 4?26/65,í1npeúí'bíva.e do raàstro dêste deep_ 
mento na. Junta comercial. 

E por estarem assim de comum acordo e por terem entre 
si ;justos e combinadomassinam o presenta instrumento lavrado em ' 

“N O3('brês)vias de igual teor e forma.,para. um sô efeitoníuntemente ' 
u. com. Ozüiuashiestemunnhas a. tudo presentes: 

 

FOREIGACMCHEO DE MARÇO DE 1984- 

!ÉJMQQ ;É aaa..  V; 
"Leo-ncia Vaz da. Silva" 

' c" " 
"Joao ese de Oliveira" 

7 . q 1  ;á d?? 31420243. 
lBTest. "Êàebaetiao rle Souza" 23Teat. osangela Vilene" 

I .o no:: ¡an! ›o 

110:¡ 

.na 

q¡ 

@Wkfb ?fã/JJ   
  Éuràércgmüfêgrtj: Eãlcídrãecirñgn g1: ::Érrêlâa CAL ARCO IRIS LTDA, Níre 31201584609, foi deferido e arquivado sob o n° 31201 09 em 

' ozolzttfçlesc: Para validar este documento. acesse muw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151002646370 e o código de segurança 
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secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 11° DO PROTOCOLO (USÚ da Juma (WWw331) 

-'› Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

' Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

's 

NlRE (Ida sede ou fiiia!, quando a Código da Natureza N" de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comercio 

31201584609 2062 ENTO 
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome:  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

N* FCNIREMP 

requer a V.S“ o deferimento do seguinte ato:      N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS oo ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo AT01 EVENTO 4163519701532 

1 | oo2 ALTERACAO 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2001 1 ENTRADA DE SOCIOIADMINISTRADOR 

2005 1 SAIDA DE SOCIOIADMINISTR-ADOR 

/-\ @EMEA Representante Legal da Empresa 1Agente Auxiliar do Comércio: 
.A11 Local Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA .JUNTA COMERCIAL 

[j DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarlallais) Iguauals) ou semelhantqs); 

El 5m ü sw¡ Processo em Ordem A decisão 

:à 

_1_1 
Data 

E NÃO --1_' a EI NÃO 11-1? às Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2' Exiêncía 3" Exigência 4' Exigência 5° Exigência 

I I Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

_*¡ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. E lj E' 1:' 
E' Processo indeferido. Publique-se. íf_fí _g 

Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2' Exigência 3*' Exigência 4” Exigência 5" Exiéncia lj Processo em vigência. (Vide despacho ern folha anexa) [j Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. a E' 'j E' 
E Processo indeferido. Publique-se. 

I f 

Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 
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Autenticação: 42C91BBDSQFADOSD48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 
acesse Mvwjucemgmggovbr e informe n" do protocolo 1615845194 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 0411012016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N? 32 DA EMPRESA: 
CAL ARCO ÍRIS LTDA 

ESPOLIO DE ANTÔNIO LIMA FERNANDES, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão universal, empresário, residente e domiciliado a 
Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Quinzinho - Formiga - MG, 
nascido em Formiga/MG aos 06.05.1953, filho de Messias Fernandes 
Lima e Delurdes Fernandes Lima, portador da Cl n9 M-65.093, expedida 
pela SSP - MG em 16.06.1971, CPF n9 186.629.196-34, representado por 
sua inventariante ELIANA GERALDA LIMA, brasileira, viúva, empresaria, 
residente e domiciliada a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - 
Quinzinho - Formiga/MG, nascida aos 05.04.1961 em Santo Antônio do 
Monte/MG, filha de Neves Narciso da Silva e Antônia Rodrigues da Silva, 
portadora da Cl n9 MG-2.309.115 expedida pela SSP/MG em 11.12.1996, 
CPF n? 357.138.606-04 e ELIANA GERALDA LIMA, brasileira, viúva, 
empresaria, residente e domiciliada a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 
98 - Quinzinho - Formiga/MG, nascida aos 05.04.1961 em Santo Antônio 

"X do Monte/MG, filha de Neves Narciso da Silva e Antônia Rodrigues da 
Silva, portadora da Cl m9 MG-2.309.115 expedida pela SSP/MG em 
11.12.1996, CPF ng 357.138.606-04, únicos sócios componentes da 
sociedade empresaria limitada: CAL ARCO IRIS LTDA, estabelecida a 
Rodovia BR 354 Km 501,9 - Zona Rural - Formiga - MG, inscrita no 
CNPJ sob o n.9 19.281.807/0001-78, registrada na JUCEMG sob o n.9 
312.015.846-09 em 04/04/1984 e ultima alteração sob o n? 5759997 em 
30/05/2016, resolvem neste ato alterarem estes registros, conferindo 
assim nova redação as clausuias contratuais, passando o Contrato Social 
consolidado a vigorar com a seguinte redação: 

Nesta data é admitido na sociedade o Sr. VINICIUS JOSE LIMA, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Quinzinho - Formiga - MG ~ 
CEP 35.570-000, nascido em Formiga - MG, aos 27/12/1988, filho de Eliana Geralda Lima e 
Antonio Lima Fernandes, portador da C.I. MG-15.972.975 expedida pela SSP/MG em 
31/08/2005 e do CPF n? 097.851.506-40, o Sr. CESAR AUGUSTO LIMA, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado a Rua Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Quinzinho - Formiga - MG - f¡ CEP 35.570-000, nascido em Formiga - MG, aos 03/12/1993, filho de Eliana Geralda Lima e 
Antonio Lima Fernandes, portador da C.I. MG-15.980.201 expedida pela SSP/MG em 
30/03/2012 e do CPF n? 123.390.456-65. 

O sócio ora admitido o Sr. VINICIUS JOSE LIMA recebe 3.750 (três mil setecentos e 
cinquenta) cotas no valor nominal de R$100,00 (cem reais) perfazendo um montante de 
R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) do ESPOLIO DE ANTONIO LIMA 
FERNANDES, conforme o ATO n°487/2016-N - Livro 944-N - Folhas 124/130 do 6° 
Tabelionato de Notas Tabelião João Teodoro da Silva, em 19/08/2016 - Belo Horizonte - MG. 

 
   Maria das n. o 

u  .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais j 
Certitico registro sob o n” 5880577 em 03/10/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165846194 - /201/5. 

É 'Autenticaçãoz 42091BBD69FAD06D48C093EB2B5C39E49D14CB8A. Marinety de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, '  
acesse mm.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16/584519-4 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 04/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  



ALTERAÇÃO CONTRATUAL NP 32 DA EMPRESA: 

CAL ARCO ÍFIIS LTDA 

O sócio ora admitido o Sr. CESAR AUGUSTO LIMA recebe 3.750 (três mil setecentos e 
cinquenta) cotas no valor nominal de R$100,00 (cem reais) perfazendo um montante de 
R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) do ESPOLIO DE ANTONIO LIMA 
FERNANDES, conforme o ATO n°487/2016-N - Livro 944-N - Folhas 124/130 do 6° 
Tabelionato de Notas Tabelião .João Teodoro da Silva, em 19/08/2016 - Belo Horizonte - MG. 

IV 

Após as transferências o capital social continua R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), dividido ern 15.000 (quinze mil) cotas de valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) 
cada, assim distribuído entre os sócios: 

CESAR AUGUSTO LIMA 
3.750 cotas de R$ 100,00 ........................................... .. Fi$ 375.000,00 

Ô VINICIUS JOSE LIMA 
3.750 cotas de Fi$ 100,00 ........................................... .. R$ 375.000,00 
ELIANA GERALDA LIMA 
7.500 cotas de R$100,00 .................................................. .. Hs 750.000,00 

TOTAL. .............  ............  as 1.500.000,00 

v 

A administração da sociedade que era a cargo dos sócios ANTÔNIO LIMA 
FERNANDES e ELIANA GERALDA LIMA, ficará a cargo dos sócios ELIANA GERALDA 
LIMA, que fará uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente, podendo onerar ou 
alienar bens moveis e imóveis da sociedade e VINICIUS .JOSE LIMA e CESAR AUGUSTO 
LIMA, que farão o uso do nome empresarial sempre em conjunto com outro sócio. 

* PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios ficam vedados, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de 
terceiros. 

x Vl 

Os sócios ELIANA GERALDA LIMA, VINICIUS JOSÉ LIMA e CESAR AUGUSTO 
LIMA, farão jus a uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes 

A VISTA QA MODIFICAQÃO ORA AJUSTADA. CONSOLlDA-SE O 

CONTRATO SOCIAL, COM ASEGUINTE REDAQ ÃO: ' 

l 

A sociedade gira sob o nome empresarial de: CAL ARCO ÍFIIS LTDA, tendo iniciado 

suas atividades em 01.04.1984, com prazo de duração por tempo ind ternàirgad ie     
 

  
'- i v IRA 

__. SAAE Piumhi - MG  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
erliñco registro sob o n° 5880577 em 0311012016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584509 e protocolo 165846194 - 291 12016. 

Autenticação: 42C91BBD69FAD06D48CO93E82B5C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/584519-4 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmente 
assinada em 0411012016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. _  pág. 4127 . REY MEE 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL NP 32 DA EMPRESA: 
CAL ARCO ÍRIS LTDA 

A sede e foro da empresa é na RODOVIA BR 354 KM 501,9 - ZONA RURAL - 
FORMIGA - MG, CEP 35.570-000. 

III 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PEREIRAS, LOCALIZADA NA 
COMUNIDADE DE PEREIRAS - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 37.280-000, com 
ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

IV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA AFONSOS, LOCALIZADA NA 
MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA GRAFITE A ITAPECERICA - ZONA RURAL - 
CAMACHO - MG - CEP 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL ñ COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

V 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PEREIRAS Il, LOCALIZADA NA 
COMUNIDADE DE PEREIRAS - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 37.280-000, com 
ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

Vl 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PIRES, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE PEREIRAS A CAMPO BELO, S/NQ - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

VII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA MONJOLOS, LOCALIZADA NA ñ ESTRADA DE PEREIRAS A CAMPO BELO, SIN? - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG - CEP 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

VIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA DOS TENENTES E CAXAMBU, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE FORMIGA A LUCIANOS, SINQ - ZONA RURAL - FORMIGA - MG, CEP: 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

-  at.: EIRA 

Licitações = tratos - SAAE Piumhi - MG %) 
- " Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

.A Certifico registro sob o n” 5850577 em 03/10/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA. Nite 31201584609 e protocolo 165846194 - 29 I 16. , 
' Autenticação: 42091BBD69FAD06D48C093E82B5C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 

acesse wmniv.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16/584519-4 e o código de segurança RydX Esta cópia foi autenticada digitalmenledê 

 
assinada em 041102016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N53 32 DA EMPRESA: 

CAL ARCO ÍRIS LTDA 

IX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CAXAMBU, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE FORMIGA A ITAPECERICA, SIN** - ZONA RURAL - ITAPECERICA - MG, 
CEP: 35550-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

X 

A empresa possui _uma filial instalada na FAZENDA BARACÃO, LOCALIZADA NO 
LUGAR DENOMINADO SAO JUDAS TADEU E BARRACAO - ZONA RURAL - CANDEIAS - 
MG, CEP: 37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XI 

u A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PEREIRAS Ill, LOCALIZADA NO 
LUGAR DENOMANDO PASTO DAS ANTONIAS - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, CEP: 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA SANTA CRUZ, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE PEREIRAS A CANDEIAS, SINE - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, CEP: 
37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA MAMONA, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE CANDEIAS A CAMACHO - PROXIMO A USINA GRAFITE, - ZONA RURAL - 
CAMACHO - MG, CEP: 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL "\ COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XIV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA BUGIUS, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE PEREIRAS -__ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, CEP: 37.280-000, com ramo 
de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

R» .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

ertitico registro sob o n" 5880577 em 03110/2018 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 185846194 - 29¡ 2016. 
h Autenticação: 42091BBDSQFAD06D48C093E8285C39E49D14CBBA. Marínely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 

acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16.684.819-4 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 04110/2016 por Marinsly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.? 32 DA EMPRESA: 
CAL ARCO ÍRIS LTDA 

XV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CORREGO DA TAPERA, 
LOCALIZADA A 8 KM DO TREVO FORMIGA A CAMPO BELO, SINQ - ZONA RURAL - 
FORMIGA - MG, CEP 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XVI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CACHOEIRA, LOCALIZADA NO 
LUGAR DENOMINADO BOA VISTA, SINE - ZONA _RURAL - FORMIGA - MG, CEP 35.570- 
000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XVII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA POUSO ALEGRE, LOCALIZADA 
NA ESTRADA ANTIGA ITAPECERICA FORMIGA, SIN” - ZONA RURAL - ITAPECERICA - 
MG, CEP 35.550-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO 
DE EUCALIPTO. 

XVIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA MATA DOS PALMITOS, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA FORMIGA A ITAPECERICA, KM 23, SIN9_- ZONA 
RURAL - ITAPECERICA - MG, CEP 35.550-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XIX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CIPÓ, LOCALIZADA NA ESTRADA 
DE TERRA QUE LIGA CRISTAIS AO POVOADO DE PEREIRAS, SIN** - ZONA RURAL - 
CRISTAIS - MG, CEP 37.275-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA SÃO JOÃO/FORMOSO, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA BAIOES A CANDEIAS A 03 KM DO DISTRITO, SINE 
- ZONA RURAL - FORMIGA - MG, CEP 35.570-000, com ramo de atividade de 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA LAVA ROUPAS I AFONSOS, 
LOCALIZADA NA ESTRADA PAVIMENTADA CANDEIAS A CAMACHO, KM 16, SINE - ZONA 
RURAL - CAMACHO - MG, CEP 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO 

FLORESTAL com CULTIVO DE EUCALIPTO. &Mem; A A (lr/age) gf @um J . , 
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XXII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA BUGIUS l JACY, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA CANDEIAS A CAMACHO, SIN° - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, 
CEP: 37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XXIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA FORMOSO f CERRADÃO, 
LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA RODRIGUES A CANDEIAS, KM 4, SIN° - ZONA 
RURAL - FORMIGA - MG, CEP: 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXIV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA DUNGA, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA FORMIGA A CANDEIAS, SIN** -_ZONA RURAL - FORMIGA - MG, 
CEP: 35.570-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XXV 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA CAPOEIRA l CAVA, LOCALIZADA 
NA ESTRADA DE TERRA BAIOES A CAMACHO, KM 6, SIN° - ZONA__RURAL - CAMACHO - 
MG, CEP: 35.555-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXVI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA INHUMAS, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA PARA PEREIRAS, KM B, SIN** - ZONA RURAL - CANDEIAS - MG, 
CEP: 37.280-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE 
EUCALIPTO. 

XXVII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA DESBARRANCADO, LOCALIZADA 
NA BR 354 SENTIDO FORMIGA A ARCOS KM 484, KM 4, SIN° - ZO_NA RURAL - ARCOS - 
MG, CEP: 35.588-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM 
CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXVIII 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA BURITIS, LOCALIZADA NA 
ESTRADA DE TERRA SANTO ANTONIO DO MONTE A FORMIGA, SIN”, KM 12 - ZONA 

RURAL - SANTO ANTONIO DO MONTE - MG, CEP: 35.560-000, com ramo de atividade de çf .. EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. Cp 
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XXIX 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA LAGOINHA - LOCALIZADA NA 
RODOVIA MUNICIPAL, S/NQ KM 18 -_ZONA RURAL - OLIVEIRA - MG, CEP: 35540-000, 
com ramo de atividade de EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXX 

A empresa possui _uma filial instalada na FAZENDA PERAU - LOCALIZADA NA 
ESTRADA MUNICIPAL SAO FCO DE PAULA ATE O PAULISTA, S/NQ - KM 10 - ZONA 
RURAL - SAO FRANCISCO DE PAULA - MG, CEP: 35543-000, com ramo de atividade de 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO. 

XXXI 

A empresa possui uma filial instalada na FAZENDA PRATA, LOCALIZADA NA 
ESTRADA PAINEIRAS A VAU DAS FLORES-MG, KM 3, ZONA RURAL - PAINEIRAS - MG, 
CEP N9 35.622-000, com ramo de atividade de EXPLORAÇÃO FLORESTAL COM CULTIVO 
DE EUCALIPTO. 

XXXII 

O objetivo da sociedade é de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL VIRGEM, 
HIDRATADA, MICRO PULVERIZADA, DOLOMITICA, CALCITICA, MAGNESIANO, 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, EXPLORAÇAO FLORESTAL COM CULTIVO DE EUCALIPTO, 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL E COMERCIO ATACADISTA DE 
MADEIRA. 

XXXIII 

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 
15.000 (quinze mil) cotas de valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada, assim distribuído 
entre os sócios: 'í CESAR AUGUSTO LIMA 

3.750 cotas de FI$ 100,00 ........................................... .. R$ 375.000,00 
VINICIUS JOSE LIMA 
3.750 cotas de R$ 100,00 ........................................... .. R$ 375.000,00 
ELIANA GERALDA LIMA 
7.500 cotas de FI$ 100,00 .................................................. .. R$ 750.000,00 

TOTAL ....................................... .. R$ 1 500.000,00 

:É «Ma/Mg 
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XXXIV 

O capital social se encontra registrado e integralizado em moeda corrente do pais. 

XXXV 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

_XXXVI 

A administração da sociedade que era a cargo dos sócios ANTÔNIO LIMA 
FERNANDES e ELIANA GEFIALDA LIMA, ficará a cargo dos sócios ELIANA GEFIALDA 
LIMA, que fará uso do nome empresarial em conjunto ou isoladamente, podendo onerar ou 
alienar bens moveis e imóveis da sociedade e VINICIUS JOSE LIMA e CESAR AUGUSTO 

,W LIMA, que farão o uso do nome empresarial sempre em conjunto com outro sócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios ficam vedadas, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de 
terceiros. 

XXXVII 

A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçào 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, fé pública, ou 
propriedade. 

XXXVIII 

Os sócios ELIANA GERALDA LIMA, VINICIUS JOSÉ LIMA e CESAR AUGUSTO 
,X LIMA, farão jus a uma retirada mensal, a titulo de "pró Iabore", observadas as disposições 

- regulamentares pertinentes 

XXXIXI 

As sócia pode alterar o va|or da retirada pró-labore, independente de alteração 
contratual, como disposto no inciso IV do artigo 1.071 do Código CiviI/2002. 

XXXX 

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os sócios deliberarâo sobre 
as contas e designarão administrador quando for o caso. 

. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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XXXXI 

As cotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, 
direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

XXXXI 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do 
sócios remanescente o valor de seus haveres será apurado e Iiquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

XXXXII 

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
cotas, os lucros ou perdas apuradas. Os lucros ou prejuízos auferidos em balanço geral ao 
final de cada exercício serão distribuídos ou retidos na empresa, conforme acordo_entre os 
sócios, tomando-se por base o capital social registrado de cada um. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual. 

Formiga - MG, 19 de agosto de 2016 

ESPOLIO DE ANTÔNIO LIMA FERNANDES ELIANA GERALDA LIMA 
ELIANA GERALDA LIMA - INVENTARIANTE 

VINICIUS JOSE LIMA CESAR AUGUSTO LIMA 

árwaffmíiíffw* 
...naun-É I . a ' l rt 
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Tabelião Prof. JOÃO TEODORO DA SILVA 

ATO n°. 497/2016-N - LIVRO944-N - FOLHAS-124/_130 
CERTIDÃO 

' _ Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 

' Cediñco registro sob o n° 5880577 em 03/10/2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 155846194 - 29/09/2016. 
Autenticação; 42C91BBDBQFAD06D48C093E8285C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 
acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 1615846194 e o código de segurança RydX Esla cópia foi autenticada digitalmente e 
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_ CERTIFICO que, do livro e da 'folha 
acima .indicados, consta a escritura do 
teor seguinte: "Escritura pública de 
inventário e partilha- que' outorgam 
ELIANA GERALDA LIMA e outros na 
sucessão de ANTÔNIO LIMA FERNANDES, 
com cessão parcial de meação. 

A 19 (dezenove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), em Belo 
Horizonte, Capital_ do Estado de Minas Gerais, República Federativa do 
Brasil, e neste Sexto Tabeiionato de Notas, instalado à Praça Miiton 
Campos, 21_7, Bairro da Serra, lavro estaescritura em que, perante mim, 
comparecem, , os sucessores por causa de mortede 
ANTÔNIO LIMA FERNANDES, a saber: 1) ELIANA' GERALDA LIMA, 
carteira de identidade MG-2.309.115/PCMG, CPF 357.138.606-04, viúva; 
2) VINÍCIUS JOSÉ LIMA, carteira de identidade MG-15.972.975/PCMG, 
CPF 097.851.506-40, solteiro, conforme assento lavrado sob número 
17555, na folha 109 do livro 109, no Ofício de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Formiga, Estado de Minas Gerais; 3) CÉSAR AUGUSTO 
LIMA, carteira de identidade MG-15.980.201/PCMG, CPF 123.390.456-65, 
solteiro, conforme assento lavrado sob número 23479, na folha 92 do livro 
114, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais de Formiga. Todos os 
outorgantes são brasileiros, empresários e com endereço à Rua Benvindo 
Mateus de Oliveira, 98, Bairro Quinzinho, em Formiga, Estado de Minas 
Gerais, onde têm domicílio. Comparece, ainda,  
ggtgrgantes, JOÃO ANTÔNIO LIMA CASTRO, inscrito na OAB-MG sob o 
número 57.168, CPF 585.109.156-87, brasileiro, divorciado, com endereço 
profissional à Rua Pernambuco, 353, conjunto 1409, Bairro Funcionários, 
em Belo Horizonte, onde tem domicílio. Reconheço a identidade dos 
comparecentes e sua capacidade, para este ato. - Então, os outorgantes 
me deciaramí 1 - SUCESSÃO POR CAUSA DE MORTE - 1.1 - Que, a2 
de janeiro de 2016, com a idade de ,sessenta e dois anos, em Córrego 
Fundo, Estado de Minas Gerais, faleceu ANTÔNIO LIMA FERNANDES, ' 

conforme assento de óbito número 1767, na folha- 142 do livro 2, no Oficio 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Córrego Fundo. 1.2 - Que o 
autor da herança era brasileiro, empresário, carteira de identidade M- 
65.093/SSP- MG, CPF 186.629.196-34, com endereço à Rua Benvindo 
Mateus de Oliveira, 98, Bairro Quinzinho, em Formiga, Minas Gerais, onde 
tinha domicílio. 1.3 - Que o autor da herança era casado com ELIANA 
GERALDA LIMA sob o regime da comunhão universai de bens, desde 19 
de julho de 1986, conforme assento lavrado sob número 3061, na f a 
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227 do livro 6, no Oficio. de Registro Civii das) Pessoas Naturais de 
Formiga, tendo sido a escritura de pacto antenupcial lavrada a 13 de 
junho de 1986, na folha 176 do livro 197, no Primeiro Tabelionato de 
Notas de Formiga, com quem teve dois Filhos de nomes VINÍCIUS JOSÉ 
LIMA e CÉSAR AUGUSTO LIMA, outorgantes qualificados no preâmbulo 
desta escritura, com mesmo estado civil mencionado que tinha na data do 
óbito do autor da herança. 1.4 - Que eles, outorgantes, desconhecem ter 
o autor da herança deixado testamento e outros herdeiros, o que afirmam 
sob as penas da lei. 1.5 - Que o autor da herança deixou para serem 
inventariados os seguintes bens: 1.5.1 - apartamento de número 802 
(oitocentos e dois) do Residencial Solaris, a ser construído na Pista de 
Rolamento no Condominio Residencial e Comercial Cinderela, em Formiga, 

Ã Estado de Minas Gerais, com área privativa coberta de 145,35 metros k quadrados, área comum coberta de 21,75 metros quadrados, ao qual 
apartamento está, vinculado o direito ao uso de. 2 (duas) vagas na 
garagem com área de 37,75 metros quadrados, bem como da 
correspondente fração idea¡ de 0,0430 (quatrocentos e trinta décimos 
milésimo) no terreno e nas coisas comuns do edificio, consistente o 
terreno com a área de 841,98 metros quadrados, conforme descrição na 
matrícula imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.15.013.0842.0015.0001, e comprada a fração ideal mediante escritura 
lavrada a 14 de novembro de 2013, nas folhas 291/293 do livro 283, no 
Segundo Tabelionato de Notas de Formiga, registrada a 19 de novembro 
de 2013, sob número R-3 da matrícula 41.174, no Ofício de Registro de 
Imóveis de Formiga, sendo que a incorporação foi registrada sob o 
número R-2 da matricula 41.001 do mesmo registro imobiliário, ao quai é 
atribuido o valor de R$392.767,00 (trezentos e noventa e dois mil 
setecentos e sessenta e sete reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda por R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); 1.5.2 - um 

› terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 5 (cinco) da 

"X quadra K, sito à Rua Lau Belo, Bairro da Serra, em Formiga, Minas Gerais, 
“ com área de 300,00 metros quadrados, conforme descrição na matrícula 

imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal sob número 
00.04.079.0165.0000. 0000, e comprado mediante escritura lavrada a 9 
de fevereiro de 2012, na folha 130 do livro 322, no Primeiro Ofício de 
Notas de Formiga, registrada a 15 de fevereiro de2012, sob número R-3 
da matricula 43.822, no Oficio de Registro de Imóveis de Formiga, ao qual 
é atribuido o valor de R$50.000,00 (cinquenta 'mil reais), tendo sido 
avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por R$60.000,00 (trinta mil 
reais); 1.5.3 - um terreno vago caracterizado como sendo_ o lote de 
número 8 (oito) da quadra 22 (vinte e dois), sito à Rua Anhanguera, Vila 
São Vicente, em Formiga, com área de 300,00 metros quadrados, 

1¡ Í/\nhf / 
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conforme descrição na matricula imobiiiária, com inscrição na Prefeitura 
Municipal n° 00.12.035.0270.0000.0000, e comprado mediante escritura 
lavrada a 9 de fevereiro de 2012, na .folha 131 do livro 322, no Primeiro 
Ofício de Notas de Formiga, registrada a 15 de fevereiro de 2012, sob 
número R-4 da matrícula 20.836, no Ofício de _Registro de Imóveis de 
Formiga, ao qual é atribuído o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
R$60.000,00 (sessenta mil reais); 1.5.4 - um terreno vago caracterizado 
como sendo o lote de número 14 (quatorze) da quadra 48 (quarenta e 
oito), sito à Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas Náutico 
Clube, Áreas para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito de 

Pontevila, no Município de Formiga, com a área total de 476,00 metros 
Â quadrados, conforme descrição na matrícula imobiliária, com inscrição na 

Prefeitura Municipal número 00.31.081.0217.0000.0000, e comprado 
mediante escritura lavrada a 8 de junho de 2011, nas folhas 175 verso e 
177 do livro 63, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Notas de Pontevila, registrada a 14 de junho de 2011, sob número R-1 da 
matrícula 54.257, no Ofício de Registro de Imóveis de Formiga, ao qual é 
atribuido o valor de R$143.333,00 (cento e quarenta e três mil trezentos e 
trinta e três reais), aceito pela Secretaria de Estado de Fazenda; 1.5.5 - 
um terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 15 (quinze) 
da quadra 48 (quarenta e oito), sito à Alameda 7, no proiongamento do 
Loteamento Furnas Náutico Clube, Áreas para Ranchos em forma de 
Loteamento, no distrito de Pontevila, Municipio de Formiga, com a área 
total de 504,00 metros quadrados, conforme descrição na matrícula 
imobiliária, com inscrição na Prefeitura Municipal número 00.31.081.0231. 
0000.0000, e comprado mediante escritura lavrada a 8 de junho de 2011, 
nas folhas 177 verso e 179 do livro 63, no Oficio de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Notas de Pontevila, registrada a 14 de junho de 
2011, sob número R-1 da matrícula 54.258, no Ofício de Registro de 

quarenta e três mii trezentos e trinta e três reais), aceito pela Secretaria 
de Estado de Fazenda; 1.5.6 - um' terreno vago caracterizado como sendo 
o lote número 16 (dezesseis) da quadra 48 (quarenta e oito), sito à 
Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas Náutico Clube, Áreas 
para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito de Pontevila, Município. 
de Formiga, com a área total de 500,50 metros quadrados, conforme 
descrição na matricula imobiliária, corn inscrição na Prefeitura Municipal n° 
00.31.081. 0245.0000.0000, e comprado mediante escritura lavrada a 8 
de junho de 2011, nas folhas 179 verso e 181 do livro 63, no Ofício de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Notas de Pontevila, registrada a 
14 de junho de 2011, sob número R-1 da matrícula 54.259, no Oficio e 
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Registro de Imóveis de Formiga, ao quai é atribuído o. valor de 
R$143.333,00 (cento e quarenta e três mii trezentos e .trinta e três reais), 
aceito pela Secretaria de Estado de Fazenda; 1.5.7 - terreno com a área 
de 806,40 metros quadrados, limites e confrontações conforme matricula 
imobiliária, onde existia a casa de morada sita à Rua Lassance Cunha, 
número 243 (duzentos e quarenta e três), Bairro Quinzinho, em Formiga, 
Minas Gerais, com inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.08.004.0420.0000.0000 e comprado mediante escritura lavrada' a 10 
de setembro de 2014, na folha 140' do livro 337, no Primeiro Oficio de 
Notas de Formiga, registrada a 16 de setembro de 2014, sob número R-'3 

da matricuia 57.963, no Oficio de Registro de Imóveis de Formiga, ao qual 
é atribuido o vaior de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), 
aceito na avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda; 1.5.8 - imóvel 
residencial sito à Rua Benvindo Mateus de Oliveira, número 98 (noventa e 
oito),. Vila Soares, em Formiga, com área construída de 301,75 metros 
quadrados, e seu respectivo terreno formado peio iote número 248 
(duzentos e quarenta e oito) da quadra 2 (dois), com área de 550,00 
metros quadrados, limites e confrontações conforme descrição na 
matricula imobiiiária, 'com Inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.08.002.0248.0000.0001, estando matriculado desde 6 de setembro de 
2000, sob o número 43.814, no Ofício de Registro de Imóveis de Formiga, 
na qual matrícula foi averbada, sob o número' AV-2, a certidão em que foi 
concedido o habíte-se para o imóvel descrito, expedida pela Prefeitura 
Municipal de Formiga, tendo sido as aquisições anteriores registradas nas 
matrículas 37.443 e 37.444 do mesmo registro imobiliário, ao qual é 
atribuído o valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), tendo sido 
avaiiado pela Secretaria de Estado da Fazenda por R$600.000,00 
(seiscentos mil reais); 1.5.9 - um terreno vago localizado na quadra "D", 
sito à Rua Benvindo Mateus de Oliveira, vila Soares, em Formiga, com 
área de 408,36 metros quadrados, conforme descrição na matrícula 
imobiliária, corn inscrição na Prefeitura Municipal número 
00.08.002.0205.0000 e está matricuiado desde 26 de junho de 2015, sob 
o número 66.343, no Ofício de Registro de Imóveis de Formiga, tendo sido 
a aquisição anterior registrada na matrícula 54.102 do mesmo registro 
imobiliário, ao qual é atribuído o valor de R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda por R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); 1.5.10 - um 
terreno constituído pelo lote número 19 (dezenove) da quadra 9 (nove), 
Bairro denominado Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, Estado de 
Minas Gerais, com área total de 250,00 metros quadrados, medidas e 
confrontações conforme descrição na matrícula imobiliária, com inscrição 
na Prefeitura Municipal número 01.04.009.0477.001, e comprado 
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mediante escritura Eavrada a 19 de março de 2004, na folha 001 do livro 
106, no Serviço Notarial de Carmo da Cachoeira, registrada a 22 de março 
de 2004, sob o número R-1 da matricula 36.621, no Ofício de Registro de 
Imóveis de Varginha, MG, ao qual é atribuído o valor de R$6.000,00 (seis 
mil reais), tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
R$325.000,00 (vinte e cinco mil reais); 1.5.11 - um terreno constituído 
pelo lote número 21 (vinte e um) da quadra 9 (nove), Bairro denominado 
Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, Estado de Minas Gerais, com 
área total de 250,00 metros quadrados, medidas e confrontações 
conforme descrição na matrícula imobiliária, com inscrição na Prefeitura 
Municipal número 01.04.009.0467.001 e comprado mediante escritura 
lavrada a 19 de março de 2004, na_ folha 001 do iivro 106, no Senriço 

número R-1 da matrícula 36.622, no Ofício de Registro de Imóveis de 
Varginha, MG, ao qual é atribuído o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 
tendo sido avaliado pela Secretaria de Estado da Fazenda por 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 1.5.12 - 40.000 (quarenta mil) 
cotas da sociedade ANEL IMOBILIÁRIA LTDA., com endereço na Rodovia 
BR 354, quilômetro 501,9, sala 2, zona rural, em Formiga, onde tem sede, 
inscrita no CNPJ sob nO 23.597.741/0001-05, às quais é atribuído o valor 
de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), aceito pela Secretaria de 
Estado da Fazenda; 1.5.13 - 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas da 
sociedade BRASIMINAS MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., 
com endereço no lugar denominado Boqueirão, Distrito de Sobradinho, 
Municipio de Córrego Fundo, MG, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o 
número 25.728.502/0001-64, às quais é atribuido o valor de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo sido avaliadas pela 
Secretaria de Estado da Fazenda por R$147.579,42 (cento e quarenta e 
sete mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos); 
1.5.14 - 1.782.000 (um milhão setecentas e oitenta e duas) cotas da 

“N sociedade CALCINAÇÃO ARCO IRIS LTDA., com endereço na Fazenda 
Varões, no lugar denominado Malícia, zona rural, em Arcos, Estado de 
Minas Gerais, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o número 
15.605.119/0001-65, às quais é atribuído o valor de R$1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais), tendo sido avaliadas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda por R$2.039.542,35 (dois milhões trinta e nove mil 
quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos); 1.5.15 « 

15.000 (quinze mil) cotas da sociedade CAL ARCO ÍRIS LTDA., com 
endereço na Rodovia BR 354, quilômetro 501,9, zona rural de Formiga, 
MG, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o número 19.281.807/0001-78, 
às quais é atribuído o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), tendo sido avaliadas pela Secretaria de Estado da Fazenda or_ 
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R$63.110.993,46 (sessenta e três milhões cento e dez mil novecentos e 
noventa e três reais e quarenta e seis centavos); 1.5.16 - 508.000 
(quinhentas e oito mil) cotas-da sociedade ANEL' TRANSPORTES LTDA., 
com endereço na Rodovia BR 354, quilômetro 501,9, sala 1, zona rural de 
Formiga, onde tem sede, inscrita no CNPJ sob o número 22.496.442/ 
0001-03, às quais é atribuído o valor de R$508.000,00 (quinhentos e oito 
mil reais), tendo sido avaliadas pela Secretaria de Estado-da Fazenda 'por 
R$4.170.951,83 (quatro milhões cento e setenta mil novecentos e 
cinquenta e um reais e oitenta e três centavos). 1.6 - Que os imóveis 
descritos estão iivres de ônus reais, fiscais e outros judiciais ou 
extrajudiciais, iijiexistindo, em relação a eles, ações reais ou ações 
pessoais reipersecutórias. 1.7 - Que o espólio, com referência aos seus 
bens e às suas rendas, está quite com a Fazenda Pública nas 'esferas 
federal, estaduai- e municipal, segundo comprovantes a serem 
relacionados no encerramento desta escritura. 1.8 - Que eles, 
outorgantes, pressupõem a inexistência de dívida do espólio, dado o pleno 
conhecimento que têm da situação patrimonial do autor da herança. 2 - 
INVENTÁRIO - 2.1 - Que, sendo os sucessores capazes e estando 
concordes, optam por fazer este inventário e a partilha mediante escritura 
pública, como permite o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 610 do Código 
de Processo Civil. 2.2 - Que esco|hem, como inventariante, ELIANA 
GERALDA LIMA, por estar eia na posse dos bens e exercendo os misteres 
de administradora, com poderes para representar o espólio judicial e 
extrajudicialmente, administrar todos os seus bens, bem como contratar 
advogado, a fim de defender os interesses do espólio em Juízo ou fora 
dele, ativa e passivamente, inclusive no cumprimento de obrigações ativas 
e passivas pendentes. 3 - cessão PARCIAL o¡ MEAÇÃO - Que, para 
maior comodidade na partilha, a meelra ELIANA GERALDA LIMA cede 
gratuitamente parte de sua meação aos filhos VINÍCIUS JOSÉ LIMA e 
CÉSAR AUGUSTO LIMA, atribuindo à cessão o valor de R$142.383,00 
(cento e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais), sendo 
R$5.141,31 (trinta e cinco mil cento e quarenta e um reais e trinta e um 
centavos) para VINÍCIUS José LIMA e R$107.241,69 (cento e sete mil 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) para CÉSAR 
AUGUSTO LIMA. 4 - PARTILHA - Que estipulam a partilha dos bens 
nestes termos: 4.1 - ORÇAMENTO - Que o ativo apurado do espólio 
atinge o montante de R$10.022.766,00 (dez milhões, vinte mil e dois mil, 
setecentos e sessenta e seis reais). separando-se dele a meação da viúva, 
no valor de R$5.011.383,00 (cinco milhões onze mil trezentos e oitenta e 
três reais) resta o monte partível de igual valor. Excluindo o valor da 
cessão de R$142.383,00 (cento e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e 
três reais) e dividindo-se o monte partível entre os dois he cieiros filhos, 
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cabe ao herdeiro VINÍCIUS JOSÉ LIMA o quinhão de R$2.505.691,50 (dois 
milhões quinhentos e cinco mii seiscentos e noventa e um reais e 
cinquenta centavos) acrescido da cessão de R$35.141,31 (trinta e cinco 
mii cento e quarenta e um reais e trinta e um centavos) e cabe ao 
herdeiro CÉSAR AUGUSTO LIMA o quinhão de R$2.505.691,50 (dois 
miihões quinhentos e cinco mii seiscentos e noventa e um reais e 
cinquenta centavos) acrescido da cessão de R$107.241,69 (cento e sete 
mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). 4.2 - 
FOLHAS DE PAGAMENTO - ERIMEIBQ PAGAMENII; à viúva meeira 
ELIANA GERALDA LIMA no valor de R$4.869.000,00 (quatro milhões 
oitocentos e sessenta e nove mil reais). Cabe-lhe, em pagamento cia sua 
meação, os seguintes bens: a) parte ideal de 20% (vinte por cento) de 

rW um terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 8 da quadra 
22, sito à Rua Anhanguera, Vila São Vicente; em Formiga, descrito no item 
1.5.3 nesta escritura, no valor de R$10.000,00; b) terreno com a área de 
806,40 metros quadrados, onde existia arcasa de morada sita à Rua 
Lassance Cunha, número 243, Bairro Quinzinho, em Formiga, Minas 
Gerais, descrito no item 1.5.7 nesta escritura, no valor de R$650.000,00; 
c) imóvel residencial sito à Rua Benvindo Mateus de Oliveira, número 98, 
Vila Soares, em Formiga, descrito no item 1.5.8 nesta escritura, no vaior 
de R$230.000,00; d) 20.000 cotas da sociedade ANEL IMOBILIÁRIA 
LTDA., descritas no item 1.5.12 nesta escritura, no vaior de R$ 
2.000.000,00; e) 75.000 cotas da sociedade BRASIMINAS MINERAÇÃO E 

COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., descritas no item 1.5.13 nesta escritura, 
no vaior de R$75.000,00; f) 891.000 cotas da sociedade CALCINAÇÃO 
ARCO IRIS LTDA., descritas no item 1.5.14 nesta escritura, no valor de R$ 
900.000,00; g) 7.500 cotas da sociedade CAL ARCO ÍRIS LTDA., descrita 
no item 1.5.15 nesta escritura, no vaior de R$750.000,00; h) 254.000 
cotas da sociedade ANEL TRANSPORTES LTDA., descrita no item 1.5.16 
nesta escritura, no vaior de R$254.000,00. SEQLINDQ PAQAMENTO ao 

'y herdeiro vmícxus JOSÉ LIMA no valor de R$2.505.691,50 (dois 
milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa e um reais e 
cinquenta centavos). Cabe-lhe, em pagamento de seu quinhão, os 
seguintes bens: a) um terreno vago caracterizado como sendo o lote de 
número 5 da quadra K, sito à Rua Lau Beto, Bairro da Serra, em Formiga, 
Minas Gerais, descrito no item 1.5.2 nesta escritura, no valor de 
R$50.000,00; b) parte ideal de 20% (vinte por cento) de um terreno vago 
caracterizado como sendo o lote de número 8 da quadra 22, sito à Rua 
Anhanguera, Viia São Vicente, em Formiga, descrito no item 1.5.3 nesta 
escritura, no valor de R$10.000,00; c) um terreno vago caracterizado 
como sendo o lote de número 15 da quadra 48, sito à Alameda 7, no 
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em forma de Loteamento, no distrito.de Pontevila, Municipio de Formiga, 
descrito no item 1.5.S'nesta escritura, no valor de R$143.333,00; d) parte 
ideal de 60% (sessenta por cento) de um terreno vago caracterizado 
como sendo o lote número 16 da quadra 48, sito à Alameda 7, no 
prolongamento do Loteamento Furnas Náutico Clube, Áreas para Ranchos 
em forma de Loteamento, no distrito de Pontevila, Município de Formiga, 
descrito no item 1.5.6 nesta escritura, no valor de R$85.999,80; e) um 
terreno vago localizado na quadra "D", sito à Rua Benvindo Mateus de 
Oliveira, Vila Soares, em Formiga, descrito no item 1.5.9 nesta escritura, 
no valor de R$250.000,00; f) um terreno constituído pelo lote número 19 
da quadra 9, Bairro denominado Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, 
Minas Gerais, descrito no item 1.5.10 nesta escritura, no valor de 

"N R$6.000,00; g) um terreno constituído pelo lote número 21 da quadra 9, 
Bairro denominado Morada do Sol, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, 
descrito no item 1.5.11 nesta escritura, no valor de R$6.000,00; h) 10.000 

t, cotas da sociedade ANEL IMOBILIÁRIA LTDA., descrita no item 1.5.12 
g nesta escritura, no valor de R$1.000.000,00; i) 37.500 cotas da sociedade 
' BRASIMINAS MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., descrita no 
à item 1.5.13 nesta escritura, no valor de R$37.500,'00; j) 445.500 cotas da 

sociedade CALCINAÇÃO ARCO IRIS LTDA., descritas no item 1.5.14 nesta 
escritura, no valor de R$450.000,00; k) 3.750 cotas da sociedade CAL 
ARCO ÍRIS LTDA., descrita no item 1.5.15 nesta escritura, no valor de 
R$375.000,00; l) 127.000 cotas da sociedade ANEL TRANSPORTES LTDA., 
descrita no item 1.5.16 nesta escritura; no valor de; R$127.000,00. 
TERCEIRO PAQAMENÇI O ao herdeiro CÉSAR AUGUSTO LIMA no valor de 
R$2.505.691,50 (dois milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa 
e um reais e cinquenta centavos). Cabe-lhe, em pagamento de seu 
qulnhão, os seguintes bens: a) apartamento de número 802 do 
Residencial Solaris, sito na Pista de Rolamento no Condomínio Residencial 
e Comercial Cinderela, em Formiga, Minas Gerais, descrito no item 1.5.1 

“L nesta “escritura, no valor de R$392.767,00; b) parte ideal de 60% (sessenta por cento) de um terreno vago caracterizado como sendo o. lote 
de número 8 da quadra 22, sito à Rua Anhanguera, Vila São Vicente, em 
Formiga, descrito no item 1.5.3 nesta escritura, no valor de R$30;000,00; 
c) um terreno vago caracterizado como sendo o lote de número 14 da 
quadra 48, sito à Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas 
Náutico Clube, Áreas para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito 
de Pontevila, no Município de Formiga, descrito no item 1.5.4 neta 
escritura, no valor de R$143.333,00; d) parte ideal de 40°/o (quarenta por 
cento) de um terreno vago caracterizado como sendo o lote número 16 da 
quadra 48, sito à Alameda 7, no prolongamento do Loteamento Furnas 

 
      

 
 Náutico Clube, Áreas para Ranchos em forma de Loteamento, no distrito 
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de Ponteviia, Municipio de Formiga, descrito no item 1.5.6 nesta escritura, 
no valor de R$57.333,20; e) 10.000 cotas da sociedade ANEL 
IMOBILIÁRIA LTDA., descritas no item 1.5.12 nesta escritura, no valor de 
R$1.000.000,00; f) 37.500 cotas da sociedade BRASIMINAS MINERAÇÃO 

E COMÉRCIO DE CALCÁREO LTDA., descritas no item 1.5.13 nesta 
escritura, no valor de R$3.500,00; g) 445.500 cotas da sociedade 
CALCINAÇÃO ARCO IRIS LTDA., descritas no item 1.5.14 nesta escritura, 
no vaior de R$450.000,00; h) 3.750 cotas da sociedade CAI. ARCO ÍRIS 
LTDA., descrita no item 1.5.15 nesta escritura, no valor de R$375.000,00; 
i) 127.000 cotas da sociedade ANEL TRANSPORTES LTDA., descrita no 
item 1.5.16 nesta escritura, no valor de R$127.000,00. 5 -.- 

DECLARAÇÕES FINAIS - DecIaram-me ainda os outorgantes, sob as 
/W penas da iei, que: 5.1 - o conteúdo das certidões de registro civil 

mencionadas nesta escritura permanece inalterada; 5.2 «- desde já, 
requerem aos Oficiais de Registro de Imóveis competentes o 
procedimento de averbação ou de averbações, se necessárias ao registro 
desta escritura; 5.3 - que estão quites referentes a todas as obrigações 
para com o condominio do Residencial Solaris, e que se obrigam a cumprir 
e fazer respeitar a convenção de condomínio do referido edificio. 
CONCLUSÃO - Destarte, dou por concluído este inventário, a fim de que, 
à viúva e a cada um dos herdeiros filhos seja atribuida a titularidade de 
sua meação e de seu respectivo quinhão, com a posse ou a composse, 
conforme o caso, bem assim os direitos e ações que os asseguram. A 
pedido dos comparecentes, com a assistência juridica do advogado 
nomeado no preâmbulo desta escritura, lavro-a em meu livro de notas, 
após consulta na Central Nacional de indisponibilidade de Bens, a qual, 
pelo código HASH 4ci8a.1f62.a2a2.6eb9. d806.526e.649b.7111.1ad4.2cb8, 
nesta data, resultou negativa para o número citado de inscrição do autor 
da herança no CPF. Assim procedo a fim de constituir titulo hábil a 
produzir os seus efeitos jurídicos, como permite o disposto no § 1° do 

Resolução n° 35, de 24 de abril de 2007, emanada do Conselho Nacional 
de Justiça, assim como o disposto no artigo 180 do Provimento n° 260, de 
18 de outubro de 2013, emanada da Corregedoria-Geral de Justiça de 
Minas Gerais, este último a seguir transcrito: "Art. 180. As escrituras 
públicas de inventário e partilha, de separação e de divórcio consensuais 
não dependem de homologação judicial e são titulos hábeis para o 
registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e 
direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à 

materialização das transferências de bens e levantamento de valores 
(junto ao DETRAN, Junta Comerciai, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
instituições financeiras, companhias elefônicas e outros)". Os nnJ _ ' .v -'~ 

O. .reze . .c em 48/44 
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outorgantes, para maior segurança do negócio juridico, foram orientados 
sobre a possibilidade de obter, em nome do autor da herança, certidões 
dos órgãos judiciais estaduais e federais, concernentes a distribuição, 
ajuizamento ou trâmite de feitos, assim como foram cientificados da 
possibilidade de obter certidão de débitos trabalhistas no sítio eletrônico 
do Tribunal Superior do Trabalho. Foram-me apresentados e ficam 

r iva os ste T eli e N tas em- ima ens ' ' li s -o 
o 'I 3598 s se uintes c me tos: a) certidões de registro de 

casamento, óbito e escritura de pacto antenupcial do outorgante datadas 
de 15 e 18 de julho de 2016; b) certidões de nascimento das partes 
datadas de 15 de julho de 2016; c) certidões de matriculas atualizadas 
dos imóveis e certidões de ônus reais e ações expedidas pelos Ofícios do 
Registro de Imóveis de Formiga e Varginha, em 19 e 22 de juiho de 2016, 
nos termos das quais não há inscrição de ônus reais, de penhoras, 
arrestos ou sequestros, nem inscrição de citação de ações reais ou ações 
pessoais reipersecutórias, relativamente aos imóveis descritos; d) certidão 
de pagamento de ITCD expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda de 
Minas Gerais em 28 de junho de 2016, contendo a base de cálculo do 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) no valor de 
R$37.999.533,53 e diferença de partilha no valor de R$4.166,66 e a 
apuração do imposto no montante de R$1.899.976,68, tendo sido 
concedido o desconto de R$284.996,50, totalizando o valor pago de 
R$1.614.980,18 e recolhimento em 31 de março de 2016, pelo 
Documento de Arrecadação Estadual 00053500966-64; e) certidões 
positivas de débitos com efeitos de negativas emitida pela Prefeitura 
Municipal de Formiga em 4 de agosto de 2016 e eficácia até 4 de 
setembro de 2016, nos termos das quais foram localizados débitos cuja 
responsabiiidade tributária ou fiscal é ao mesmo atribuído com referência 
aos imóveis descritos 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, ressalvado a 
Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja 
responsabilidade possa ser igualmente atribuida ao contribuinte, e que, 
porventura, venham a ser apurados posteriormente; f) certidão negativa 
de débitos emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga em 1° de agosto 
de 2016 com eficácia até 30 de setembro de 2016, nos termos da qua¡ 
não constam débitos tributários relativos ao imóvel descrito no item 1.5.7, 
ressalvado a Fazenda Municipal o direito de cobrar débitos que venham a 
ser constatados; g) certidão positiva de débitos com efeito de negativa 
emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga em 4 de agosto de 2016 e 
eficácia até 4 de setembro de 2016, nos termos da qual foram localizados 
débitos cuja responsabilidade tributária ou fiscal é ao mesmo atribuído 
com' referência ao imóvel descrito no item 1.5.8, ressalvado a Fazenda 
Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa 
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ser igualmente atribuída ao contribuinte, e que, porventura, venham a ser 
apurados posteriormente; h) certidão negativa de débitos emitida pela 
Prefeitura Municipal de Formiga em 18 de agosto de 2016 com eficácia até 
17 de outubro de 2016, nos termos da qual não constam débitos 
tributários relativos ao imóvel descrito no item 1.5.9, ressalvado a 
Fazenda Municipal o direito de cobrar débitos que venham a ser 
constatados; i) certidão negativa de número 0001954, expedida pela 
Prefeitura Municipal de Carmo Cachoeira, em 8 de agosto de 2016 e 
eficácia até 6 de novembro de 2016, nos termos da qual não há débitos 
com referência aos imóveis descritos nos itens 1.5.10 e 1.5.11, ressalvado 
o direito do fisco municipal quanto a quaisquer débitos que venham a ser 
apurados; j) certidão negativa de débitos relativos a tributos e à Dívida 

Receita Federal do Brasii (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), em 30 de junho de 2016, com eficácia até 27 de 
dezembro de 2016, dela constando que se refere à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange as contribuições sociais 
previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991; k) certidão negativa de débitos tributários 
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais em 4' de 
“julho de 2016, com eficácia até 2 de outubro de 2016, nos termos da qual 
não há débito de responsabilidade do autor da herança, ressaivando o 
direito de cobrar e inscrever dividas que vierem a ser apuradas; I) 
certidão negativa de débitos emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga, 
com a data de 4 de julho de 2016 e eficácia até 2 de setembro de 2016, 
nos termos da qual não constam débitos tributários relativos ao autor da 
herança, ressalvada a cobrança de débitos apuráveis; m) certidão 
expedida a 9 de agosto de 2016, nos termos da qual não consta 
testamento do autor da herança na Central de Atos Notariais e de Registro 
da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; n) 

site da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, 
em consulta ao Registro Central de Testamentos On Line - RCTO, nos 

termos do qual o Colégio Notarial doBrasil ;Conselho Federal informa que 
i não consta a lavratura de ,testámento¡público,.. aprovação de testamento 

cerrado ou revogação dei 'testamentos outorgados pelos autores das 
heranças, ressalvando que Ma_ _pesquisa 'contempla atos enviados pelos 
Estados de São Paulo, Espirito Santo, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Santa 
Catarina, Rio Grande do Suba-Mato Grosso, .Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal; o) certidão negativãíide débitos' trabalhistas com a data de 29 de 
julho de 2016 e eficácia até 24 de janeiro de 2017, emitida pelo Tribunal 

à Superior do Trabalho, nos termos da quai o autor da herança não consta 4. 7  
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_do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; p) contratos sociais, 
alterações contratuais e certidões simplificadas datadas de 18 de agosto 
de 2016; q) extratos bancários. - Sendo lida a escritura aos 
comparecentes e verificada a sua conformidade, eles a outorgam, aceitam 
e assinam juntamente com o seu advogado, cientes de que, consoante o 
disposto no artigo 1° da Instrução Normativa RFB n° 897, de 29 de 
dezembro de 2008, que alterou a redação do artigo 6° da Instrução 
Normativa SRF NO 81, de 11 de outubro de 2001, deverá ser apresentada 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil a declaração ñnal de espólio ate' 
o último dia do mês de abril do ano-calendário a este subsequente. 
EMITIOA A D.O.I_. - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA (BELO 
HORIZONTE CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO DE NOTAS - 'CNPJ 
16.745.572/0001-30). Eu, Vanderleia Rodrigues de Oliveira, Tabeliã de 
Notas substituta, a digitei, dou fé e assino, encerrando o ato." - Estão 
lançadas no livro as assinaturas de ELIANA GERALDA UMA, CÉSAR 

AUGUSTO LIMA, VINÍCIUS JOSÉ LIMA, JOÃO ANTÔNIO LIMA CASTRO e 
de VANDERLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. - Esta certidão, em 12 (doze) 
laudas grampeadas, numeradas e rubricadas, a qual ñz digitar em 19 
(dezenove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), contém a cópia fiel 

do original. Dou fé. 
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Anexo 

Identificação 'do-Processo' _ _ n_ _ e 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/584519-4 .1163619701632 29/09/2016 

'Identificação do(s)-Aes-inante(s)__:j, 1    7*; g ¡¡_j-f:_;; Í_ 
CPF Nome _ ' ' 

097.851.506-40 _ vinicius QOSELIMA _E  _ 

357.138.606-04  _  _ELIANAHGERALDA LIMA 'z 

123.390.456-65  E _' CESAR AUGUSTOLIMAÍ 

Belo Horizonte. Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 
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Secretaría de Governo da Presidencia da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAL ARCO IRIS LTDA, de nire 3120158460-9 e 
protocolado sob o número 16158461 9-4 em 2910912016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 
5880577, em 0311012016. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinety de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (http:11 

portaisenricosujucemg.mg.gov.br/PortalfpageslimagemProcesso/viaunicajsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança.  
Capa de Processo    
CPF n Nome 
097.851.506-40 = VINICIUS .rose LIMA 

357.1 38.606-041 ELIANA GERALDA LIMA' 
123.390.456-65.. CESAR AUGUSTO LIMA 

Documento Principal _ '  1     ̂   
CPF Nome 
097.851.506-40 VINICIUS JOSE LIMA 
357.138.606-04 ELIANA GERALDA LIMA ' 

123.390.456-65 CESAR AUGUSTO LIMA 

Anexo ' Ç ' ' a s _- _ 'g  3-» Ma: "'* * M_ "íNH " “ *zm “' à* v. - :as _$- ›:.  , x '" ”“~ W ' w ,  ...eo e *à M   . ãtlítâmga  Éüêáe na.; .  g  s¡   
CPF ' Nome '- ' . ' 

097.851.506-40 VINICIUS JOSE 'LIMA 
357.138.606-04 ELIANA GERALDA LIMA 
123.390.456-65 CESAR AUGUSTO LIMA 

_ Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Outubro de2016 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAQ 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

.'°*F?"“Í¡°.a9?9_-.d9(§)u^9§¡"aT?*?('5)    A 

CPF Nome 
 

150.302.320-00 ZELIA DA COSTA CAVALCANTI 

873.638.956-00 _ MARINELYDE PAULA BOMF|M _ Í . 

  _- ;É a 
C0 kÃeÊ/uhí 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 03 de Outubro de 2016 

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
ertifico registro sob o n° 5830577 em 03I10¡2016 da Empresa CAL ARCO IRIS LTDA, Nire 31201584609 e protocolo 165845194 - 29/09/2016. 

Autenticação: 42C91BBDSQFADOBD48C093E82B5C39E49D14CB8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse mwjucemgmggounbr e informe n” do protocolo 16.584.619-4 e o código de segurança Rydx Esta cópia foi autenticada digitalmente 

assinada em 0411012016 por Marinely de Pauta Bomñm - Secretária-Serei_ _  pág. 27/27 



16/11/2016 Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral - impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identiñcação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergênciaprovidencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASlL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ' " DATA DE ABERTURA 

1923130710001-78 COMPROVANTE DCE E DE sn-“ÇAO 04I04l1984 
l'IllATR|Z 

NOME EMPRESARIAL 

CAL ARCO IRIS LTDA 

TÍTULO DO ESEBELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - 

liitttiú 

vfw CÓDIGO E DEscRIçAo DA FTIVIDADE EcoNoMIcA PRINcImL K 2332-3-00 - Fabricação de cal e gesso 

CÓDlGO E DEscRIÇAo DAS AIvIDADEs ECONÔMICAS sEcuNDARIAs 

02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 
4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produto s perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional 
46.71 -1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 

CÓDIGO E DEscRIçAO DA NPTUREZA JURIDlCA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

ROD BR 354 SIN KM 501,9 

CEP BAIRROIDISTRITD MUNICÍPIO UF 

35.570-000 ZONA RURAL FORMIGA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(37) 3322-1020 

ENTE PEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

Oiii# 

rx) SITUAÇÃO cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 
- ATIVA . 0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO EsPEcIAL DATA DA sITuAçAo ESPECIAL 
I-üil-ikli 1141111# 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1611112016 às 12:57:05(data e hora de Brasilia). Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16112016 
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EFiTAÚÇQE MIWWS @rima 
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Líxsaxâíêã para se: Qmabeêeamr à; Rua :RODOVÍPÊBR 354" KN¡ 5'Ú"1.'i9z=zÓ NA :ñl-JFQIA* 

Com a seguinte "aíivâd_ad.e mriracipaf: CAL: VÍRGEM E HÍDRÀTÀÚÂ 

Eínauasxig mt?sfazaríassexígéngías dátagigíaçàu em -vigpra  mc)  1-«2/92016. 
ügmseníaâívazá tema vaiêdade da' .f I 1T: 

    inauriçãr: Municipal í T __ QNQ; i  _ 0 Harãfrio 
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- Distrito Both: - Fonnign - MG 

AUTENTICAÇÁO 

  ›~ \xxzsmxxsxxxx x x, 
José Gera 'f' 303.?” 

Oficial Substituto 



2711 012016 

MIN|STÉRIO DA FAZENDA 
. Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona| 

CERTIDÃO NEGA' IVA DE DÉBIDS RELATIVOS A_OS TRIBUTOS FEDERA|S E À DÍVIDA A' IVA DA 
UNIAO 

Nome: CAL ARCO IRIS [IDA 
CNPJ: 19.281 .80710001-78 

Ressaivadoo direito de a Fazenda Nacionalcobrare inscreverquaisquerdividasde responsabilidadedo 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DividaAtiva da Uniãojunto à Procuradoria-Geralda Fazenda 

Nacionai (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-seà 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.11da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 
endereços <httpzllwinrwreceitafazendagoxbrz» ou <http:llinzwwpgfn.fazenda.goibr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBlPGFN9n1J51, de 02110/2014. 
Emitida às 17:42:21 do dia 21/0712016 <hora e data de BrasíIia>. 

válida até 17¡01l2017. 
Código de controle da certidãoA1B9.3AF6.472A.B826 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITO5 TRIBUTARIOS 28/09/2016 

"eílatwa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
27/12/2016 

NOME/NOME EMPRESARIAL: CAL ARCO IRIS LTDA 

&SCRIÇÃO ESTADUA” 25142395390' CNPJ/CPF: 19.281.807/0001-78 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: ROD BR 354 NÚMERO: 0 

COMPLEMENTO: KM 501,9, BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 35570000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: FORMIGA UF: MG 

Ressalvadop direito de _a Fazenda Publica Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer_- dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicaçao expedida em autos de inventário ou de_ _arro arriento, de sentença em_ ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou deJaartilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imóveis¡ esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

certidão válida para todos o_s estabelecimentos da empresa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.faze_n_da.m .gov.br => certidao de debitos tributários => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000175082552 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
MUNICIPIO DE FORMIGA 
SECRETAR|A DE FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome f Razão Social 

Número -_ 
| 5245 

CAL ARCO |R|S LTDA CNPJ: 19.281.807/0001-78 

,__ Aviso 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

,__ Comprovação Junto à 

L 

j_ Mensagem 

Finalidade 

abaixo caracterizadas. 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Código de Controle 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

i 

r-DCAOQJSM 2WQ6001 

httpzllwwwformigamg.gov.br (A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. J 

Formiga (MG). 09 de Novembro de 2016 

Rua BARAO DE PIUMHY, 121 - CENTRO 

Fomúga (MG) - CEP: 35.570-000 PQ' 
W 

1de1 

J 

si 

@ 



01/11/2016 httpszllwlmzsifge.caixa.golbrlEmpresalcrf/Crl/FgeCFSImprimirPapel.aspwQPessoah/latriz: 

o 
2195208&llliRPessoa=219520B&)§rR fêmea 

icmkg económica ::aos em_ 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 19281807/0001-78 
Razão Social: CAL ARCO IRIS LTDA 
Endereço: ROD BR 354 SN KM 501,9 / ZONA RURAL/ FORMIGA/ MG/ 35570- 

000 

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: 26/10/2016 a 24/11/2016 

Certificação Número:2016102601542340981030 

Informação obtida em 01/11/2016, às 10:02:00. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htlpszlhmmifgecaixa.golbrlEmpresafcrflcrffFgecFslmprimirPapel.asp'akRPessoaMatriz= 

   
 
í g.FL.____ 

95' 
21952DB8JlilRPessoa=219520B&>l(RUf=MG&VAR|nscr=... 
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PODER mJaIcIÁRIo 
JUSTEÇA ::o TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CAL ARCO IRIS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 19.281.807/0001-78 
Certidão n°: 119755399/2016 
Expedição: 01/ll/2016, às 09:50:58 
Validade: 29/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CAL ARCO IRIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

19.281.807/0001-78, 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 ã 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. a 

Düvirlas e sugestões: csncltíaãístqWlíhbr  



TJMG - COMARCA DE FORMIGA 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECÍFICA POR AÇÃO - PALENCIA E CDNCDRDATA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEI 
nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, 
CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÂRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra: 
CAL ARCO IRIS LTDA ' 

ENDEREÇO: Rodovia BR 354 0 km 501,9 ZONA RURAL 

FORMIGA/MG CEP:35570000 

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE 

NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS. 
Observações da(o) Escrivâ(o) do Judicial: 
EMPRESA COM SEDE EM FORMIGA/MG, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 19.281.807/0001- 
78. 

FORMIGA, 18 de OUTUBRO de 2016 - 14:13:16    RICARDO HE R 

ESC O)_DO gpDIçIAD 
Lsçgznica Heszrzqíée ¡üilvlgq-,I-L _i ._, 

Oficial ::e #W355i MWM 
_Êãasâf_ .. @'33  ÍÍE-ÍÍJ' 

 
ATENÇÃO: 
Certidão composta de 001 folha(s). 
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da 
Turma Recursal. 
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera 
sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 
Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. 
Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão. 
A informação dos dados do endereço ê de responsabilidade do solicitante da presente 
certidão. 
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto n“ 12/2010 

FÓRUM MAGALHÃES PINTO 
R. SILVIANO BRANDÃO,102 BAIRRO: CENTRO CEP: 35570000 

FORMIGA - MINAS GERAIS 

  o Balões - Formíga -MG . 

AUTENDCAÇAO 
í conferida e achada conforma o '   



;ÓASÂNASÀ MPINAS 

Coordenadoria de Negociação e Fiscalização de Contratos - ACC¡n"26¡2016 

A TES TADO DE FORNECIMENTO PARCIAL 

Atestarnos a quem possa interessar, com base nas informações do gerente do contrato, Ricardo Luis 

F iorio, e em nossos arquivos, que a empresa CAL ARCO ÍRIS LTDA, com sede na cidade de Formiga/MG, 

f¡ à Rodovia BR 354, s/n° - Km 501,9, inscrita no CNPJ n” 19.281.807/0001-78, está fornecendo à SANASA - 
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMEN T0 S/A - CAMPINAS o produto 

relacionado abaixo, cumprindo satisfatoriamente as exigências contidas na Autorização de Fornecimento n° 

852/2015, com relação às especificações, qualidade e prazos de entrega, não constando nada que possa 

desaboná-la até o momento. 

PREGÃ o ELETRÔNICO N” 68/2015 

A UTORIZA ÇÃO DE FORNECIMENTO N" 2015/85 

"Mi o¡ 
l 

Hidróxido de cálcio em suspensão 20% - Granel 1.078.780 kg 

Il 
_  _ 

Campinas, 28 de abril de 2016. 

1 I ¡ i) v' 

Il 

'N 

.. - ~ - PE RAZZOLI 

çpord. Neg. e Fiscal. Contratos - ACC cansaço  
Distrito eaieseíâíüfãgiiqÊâ * 

. ÔUYÉNWÇAÇAU 
. conferida a :achada @um 

. Drigãtahfsgamiq a resentsdc E133 bo” N' a ' - 

MA ANE PACINI _ ç _ ' (3517 
Gerente de C mpras e Licitações -AC 'E "  

Av. da .Sant/azia, 500 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-903 Cx. Postal 615 É (019) 3 735-5221 



 _ Rua Dr. Moraes Barros, n.° 496 - Centro - CEP 13.390-000 - Rio das PedraslSP 

ATESTADO DE FORNECIMENTO 

Atestamos para os devidos ñns, que a empresa Cal Arco Iris LTDA, estabelecida na 

Rua: Rod. BR 354 km 501,9 zona Rural - Cidade Formiga A MG, CNPJ sob 
n°19.281 .807/ 0001-78, forneceu a este SAAE de Rio das Pedras - SP, os produtos 
abaixo descritos dentro das especificações e prazos de entrega solicitados. 

EDITAL PROCESSO PRODUTO 
02/2015 2481/2015 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO - 23 A 3m - A GRANEL 

QUANTIDADE 
156,17 toneladas 

Rio das Pedras 13 de Julho de 2016 

:-. CRQ n° 04428029 

 -uvmLíClÚ  MGTAb CER'  ÉÊÉIÊA minas - 
-w 7 5 r 

~ AUTENTIGAÇ 0,» ,a _ 

.: *a acbs-ic:anfaunar4wnuhn~  . u 

. ' _ , ¡     



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG e 

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI NQ 439 DE 25/11/1 ' 

à Praça Monsenhor Messias Bragança, 131 - CEP 37.900 - 084 

S'  CNPJ 23.278.690/0001-40 TELEFAX (O35) 3521-7300 
PASSOS - MINAS GERAIS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

   'Q'   o. O' 

Inscrição Estadual: isenta 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CAL ARCO IRIS LTDA, inscrita no CNPJ 

19.281.807/0001-78 e Inscrição Estadual 261.423953-0036, situada na Rodovia BR 354 - s/n” - Km 501,9 - Zona 

Rural- Formiga/MG. CEP 35570-000, é fornecedora do _seguinte produto: 

fx 
l'. .bDUTO: Hidróxido de Cálcio em Suspensão 

ESPECIFICAÇAO: .Ca (OH)2 ........... ..19,0 a 21,0% 
.Substâncias reativas ao HCL - CaCO3 ...... .. 0,80% máximo 
.Suspensão em 24h ...... .. 95,00% minimo 
.Massa específica  1,00 a 1,20 g/mi 
.Silica + insolúveis em / Si02+RI ........0,25% máximo 
.Retido em peneira de 0,075mm ........0,60% máximo 
.viscosidade copo Ford 04 mm ....... .. 17 segundos 
-DMU(dosagem máxima de uso) .... .. > ou = 500mg/L 
.Dioxinas e Furanos ..... .. Isento 

.Metais pesados, impurezas, fluoreto e radionuciídeos: Em 
conformidade corn a ABNT NBR 15784/2014 e portaria MS 
2914/2011. 

QUANTIDADE ADQUIRIDA: 250.000 kg 

_ir_ \ANTIDADE ENTREGUE: 65.400 kg 

PERÍODO: 09/06/2015 a 25/10/2015 

A empresa realizou todos os procedimentos conforme edital de Tomada de Preços n° 

SAAE/PASSOS 008/2015 - Processo n° 0158/2015, cumprindo todas as suas exigências, sendo aprovado pelo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Passos/MG, não tendo nada que desabone a empresa até o presente 

momento. 
CARIORIC C* ro »- 

n *e* eric/u os NOTAS 
IGA - MINAS GERAIS 

  ' José ri Freire 
Químico ¡ , _ 

CRQ no Jose Mano Fra/re - 

Técnico Químico/E” Região 
REG. n° 02404090 

AUTENTICAÇÂC - 'EMI na! -"' '~- '›  



.kj 

__  _ ay_ __ _. 7. _.._:,. u! 3._ 
SERVEÇO _AUTONOMO DE AâUA E ESGOJO; 

' AUTARQUIA MUNIClPAL CRIADA PELA LE¡ 533135 _ ' 

CNPJ_ 25.269,069JO0D1-46 
TRES PONTAS' w_ MG.. 

"TERRA- oo PADREVICIDR?” 

ATESTADO' og CAPACIDADE TECNÇCA 

Atestamos, para os devidos_ .fins, que -a -empréso CAL ARCO !RES LTDA, 

.inscrita no 'CNPJ 19_.28i.8'07/0G01478 e' Inscrição Estadual 261.423953-0036, situada na 

Rodovia BR 354 - sin” ~ Km 501,9 -. -Zona Rural, em Formiga/MG, CEP '35570-800, é 

fornecedora do seguinte 'produto' 

_PRobuTíbç Hêdróxido de Cálcio .em Sjus_pe*r1s_›'ão. 

ESPECÍFÉCAÇÃOÍ: .Ca (OH); à 19,061 21,0*3/o_(coráoéntração). 

.Q3003 '= 1,00% (máximo) 
;Suspensão em 24h == 95,00% (mínimo) 
.Densidade = 1,10 giro! (mínimo) 
.Teor-de insolúveis em HCL = 0,05%~'(máximo), coníormo- ~ 

NBR-SKWB. ' 

.Retídoem 200 Mesh = 0,60% (máximo) 

.viscosidade copo Ford 04mm ~== 12 a 17 segundos. 
TOXICIDADE: i 

.Dioxinas e Furanosc Isento 

.impurezas 'NietáticasfMetais Pesados, Fiuoreto “e 

* Radionucildeos = Em conformidade-com a Norma ABNT NBR 
T5784- os MS n” 2.914/2011( _ 

r 

QUANTJDADEADQUÍRETDA: is'o_ooaisg 

QUANTEDADEÉNTREGUE: l [503630 kg 

PERIODO: - 19J02/É015a2'1f1()12015' ' "  
A empresa realizou todos os procedimentos conforme' edital do Pregão 

Presencial PP 00412015 - Processo Licitatório' 006/2015, cumprindo todas às suas exigências, 

sendo aprovado peio Controle de-Qualidfaoe do Serviço Autónomo dez-Água e Esgoto ~ SAAE 
Três PontasfMG, não tendo nada que desabone a empresa até o presente momento. u _ -' _ 

 
_ ' Marco Antônio de _Wiivãiia Junho _ 

Coordenador da Seção" d_ Tratamento- ÉTAJTET _E 

' CRC! 'n° 02401682  
CARTÓRK) os iram: id:213205 

Distrito Bazíí-sau** -~*_.-*z=-1«PN.G _a _ _ 

AUTE:~IW"” . ;- sua m' 
Confodd:: -' »s '  #me o * 

ademais**-*iv'“'?'°iííslríé;' a' 'ê   ar. 1   ' " 
José G9' 

Oficial Substituto  



- Numero do estudo: 

'Substância teste: 

-- Página 1 de 'i0 

Relatório Final 

Avaliação da Conformidade de Produtos Químieospara Tratamento de Água 
_ Hidróxido de Cálcio em Suspensão ' 

Em conformidade corn ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 1578.4- 

"Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano - Efeitos _ 

- ' a Saúde - Requisitos." (2014) - 

3280-PQT27-035-15 
Hidróxido de_ Cálcio em Suspensão 

Número da substância teste: 3280 

Lote da substância teste: 150115 

Fabrioante: Cai Arco iris Ltda' _ h _ 

Rodovia BR 354, Km 501,9, SIN - Zona Rurai- Formiga + MG 

CEP 35570-000 _ _ _ 

Cai Arco Íris Ltda. Patrocinador: . ._ ' - 

a - Rodovia BR 354, Km 501,9', SIN - Zona Rural - Formiga - MG 
CEP 35570000 ' ' . 

Laboratórioexecutorz' NSF Bioensaios n- Prestação de Serviços de Anáiiseste' 
Certificação Ltda. . 

Rua Palermo_ 257 - % 

CEP 94480-775 
        

i »l-Viamão- RS 

0%  
Gerente do laboratório: Àiexandre Brandeiii ' 

Everton Melo dos Santo 

Aline Garcia dos Santos 
Diretornde estudo: 
Gerente da qualidadeÊ ' .-'-° aroma, 75.' . 

Distrito Baiõr:: Í ;ÊÍÊÉÃOÍÊS *' ' 

_ AUtEr~1*e“r;_; G 

;Í conferida a asc-naum ãamorma o wish” a mim &Dresentado D 
_ [3 ¡ N ". - OU ÍÕ. 

Estudo: 3280-PQT27-035-15 _ _ °°°°¡4-›1-'-¡pd4!.ZDJB 
Avaliação da Conformidade de Produtos Quimicos para Tratamento de Água- -- °~~ 

Hidroxido de Calcio em Suspensão   
 NSF Bioensaios - Presiaçãode Serviçoa de Análises e Cedificaçáo Ltda. - Rua Paiermo, 257 - Viamão '- RS - 'CEP 94480-775 

' r _ Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-5885 J evmail: bioensaios@bioensaios.com.br 
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1JNTRODUÇÃO' 

Produtos químicos' utilizados _para o _tratamento de água para consumo' humano, 
dependendo de sua procedência ou composição, podem introduzir a 'água características 
indesejáveis e/ou prejudiciais à saúdehumana. Desta forma, torna~se _necessário o 
estabelecimento de requisitos para o controle de impurezas destes produtos. 
O presente relatório descreve os procedimentos e apresenta os/resultados das análises 
realiaadas para avaliação deprodutos químicos utilizados em tratamento de água potável. A 
avaliação seguiu os critérios da norma "ABNT-NBR 15784 (2014) - Produtosquimicos 
utilizados no tratamento de água para consumo humano - Efeitosja saúde - Requisitos" e 

foram conduzidas observando os critérios de Boas Práticas de' Laborató  
condições necessárias para trabalhos de certificação de produtos. 

1.1. Datas do _estudo 
Plano de estudo 
Inicio do ensaio 
Término do ensaio 
Término do estudo 

2, MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.iSub5tância teste 
Nome da substância teste 
Recebido em 
identificação NSF Bioensaios 
Nome comum do i.a. 
Nome quimico do i.a. (IUPAC) E 

CAS do i.a. 
Lote da substância teste 
Fabricação da substância teste 
Validade da' substância teste 
Estabilidade 
Dose máxima de uso (DMU) 
Estado fisico ' 

Data da Coleta 
Representatívidade da amostra 
(coleta e amostragem) 

Fabricante _ 

Composição quimica declarada_ 
(Patrocinador) 
Homogeneidade 
Data de abertura da embalagem 

: 15/01/2015 
: 13/02/2015 
: 09/03/2015 
: 07/04/2015' 

  u: idendo as 
.N80   

    

  

Hidróxido de Cálcio em Suspensão m 

23/01/2015 i 6¡..›..;1-/oa-t_::._'sí/:EYÉEW/BÉÃ”' 3280 ' 5 "m Bffíkãã - Formiga .. Mg " 

Hidróxido de cálcio t” i conanÊÉ"“'-*1F*f=='=›Ç/1 
' " i M e :tctÍ-'Í/¡ÍÊ ¡jgç-;fonna o Hidróxido de cálcio” 

1305-,62-0 W 

150115 “t 

14/01/2015 14/01/2016 . . 

Estável po_r um ano à temperaturacànàbli  
1000 mg/L “t 
Liquido” , 

15/01/2015 . _ 

A coleta da substância teste 'foi realizada peIaNSF 
Bioensaiostno local de distribuição, conforme item 
8.2 Amostras líquidas - NBR 157842014: Sendo a 
amostra coletada representativa do lote: 150115 

-_ Cal Arco 'Íris Ltda “t ' e 

20,54% de hidróxido de cálcio t” 

origina/amami _n_ , _ , 

1 1a- ted_ Haut¡  DDoufé.      

: visualmente heterogêneo 
: 13/02/2015 ' 

(1) Fonte: informações fornecidas pelo patrocinador Cai Arco Íris “Ltda, 

l 2.2. _Equipamentos utilizados 

Balança analítica Sartorius,'ÇP225D. A 

Espectrômetro de Emissão Optica por Plasma/ iCP-OES, optima 7300 DV. 
' Espectrofotõmetro de absorção atômica-AASS. 
pHmetro Denver, Modelo Up-25. . 

Cromatógrafo lônico - METROHM 881 COMPACT IC PRO. 

O O O O U 

NSF Bioensaios - Prestação de Serviçosde Análises e Certincação Ltda. - Rua Palermo, 25'/ - Viamão - RS - CEP 94480-775  
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-8885 / e-mail:  = y ' Instalação de Teste Reconhecida em Conformidade aos Principios das Boas Práticas de Laboratório - BPL - ' 
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_ 2.3. Substâncias de referência 

Marca Padrão i Validade Lote 

Fluoreto Accu standard 80/08/2015 213075195- 
Mix Metais . * 26/06/2015 SM-81 

Mix Metais 8 * 02/05/2015 SM-85 
*- O mix de metais foi preparado no laboratório utilizando-se as substancias de referência 
descritas abaixo: - ' - . 

  
 

Padrão Marca Validade Lote ._ Antimônio "Accu Standard 30/07/15- a 210075109 ' r  
Alumínio Accu Standard 30/01/16 ' 211015126 
Arsénio Accu-Standard i _01/01/18 _ 2130450086 

Bário _-Ultra Scientific. 30/11/17 L01214- 
Berilio ' i Accu Standard 30/01/16 211015005 ° 

Cádmio- Accu Standard 01/09/16 211095083'  ;_ -. 

Chumbo 'Accu Standard ç 01/01/15- - 219015066."   
Cobre '- Accu Standard - 01/07/17 ' 212075097/ ' _ ;    
Cromo Accu Standard ' 30/05/16 ' 211055015  ,_;i”§f*“§-_C' 
Ferro ;Acari/standard 30/03/16 2110351294555.:-  

_Manganês_ ,Accu Standard .30/04/17 212035030,  ;à 
Mercúrio Accu Standard 30/07/17 212075009/ ' _É *t- sig/ts_ 
,Níquel Accu Standard 01/08/17 - 212055029 -* ' t? ã? 
Selênio Accu Standard- 25/02/17 212025050' g,  523/35.' 
Tálio Accu Standard 30/07/15 _ 210065174/ aàãttlâam” 

Zinco Accu Standard 01/10/17 4212105001 ,,   ' ' ', as E 

2.4. Metodologia  F”  
2.4.1. Ensaiodo produto em condições de laboratório 
Os ensaios foram realizados em dUpIiCata-eUm branco controle foi realizad_o para cada 
bateria de análise sendo tratado da mesma forma que as amostras, a fim de verificar 
possíveis contaminações no processo e a qualidade dos reagentes utilizados. ' , l 

A amostra de substância testefoi representativa do produto- comercializado, ficando a cargo 
do fornecedor estabelecer a representatividade da amostragem, bem como, estabelecer a 
dosagem máxima, de uso recomendado 'do produto. t - a i - 

A preparação das soluções/de analise foi realizada conforme o método C, seção 9.4íd_a' 
norma NBR 15784 (2014), descrita a seguir: -- 

Triturou-se em almofariz não metálico aproximadamente 125 g de amostra a qual passou 
por peneira de 0,149 mm (100 mesh). ' o ” 

333403 amv/ag asa¡ 

Foram adicionados 20 mL de água reagente em um béquer de 500 mL, com agitação É 

.magnética e aquecido a 60 °C. Adicionaramse, lentamente, 10 vezes a dose maxima de 
uso da amostra cuja massa foi calculada de acordo com a equação: 

m,,,=oMux'vx10 
A amostra foi misturada atéuse obter uma-pasta homogênea, sendo a seguir adicionados_ 
lentamente 325 mL de água reagente a 82 °C. . 

A mistura foi resfriada a temperatura ambiente, filtrada atraves de membrana de vidro 1,2 
pm, a vácuo, e transferida_ para um bequerde 500 mL. ç _ - ' 

Foi adicionado ácido nítrico 1:4 até que o pH se mantivesse entre 1,8 e 2,0 por 5 min. 
Por fim, transferiu-se quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 mL e avolumada ' u 

' com solução de ácido nítrico 1:20. - - - l 

NSF Bioensaiosu» Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. - Rua Palermo, 257 - Viamão - RS '- CEP 94480-775' 

Fone: (51) 3493-5888 Fax": (51) 34936885 / e-mail:  
instalação de Teste Reconhecida em Conformidade aos Principios das Boas Práticas' de Laboratorio - BPL' 
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2.4.2. Padronização 
A concentração das impurezas detectadas nas soluções de análise foi ajustada para refletir. 

_a concentração destas na água de consumo humano, de acordo com_as seguintes A 

. equações": . 

CIPA = CID x DMU_ CIPA = CID x 1000 mg/L 
Csol 10000 _ 

Onde: 
CID é a concentraçãofda impureza detectada na analise laboratorial, expressa em mg/L. 
Csol é a concentração da solução preparada pelolaboratório, expressa em mg/L. _ 

CIPA é. a concentração da solução da impureza padronizada na agua para consumo 
humano, cujo resultado deve se_r comparado com a CIPP (concentração máxima permitida 
de uma determinada impureza, resultante da adição de um único produto à água para 
consumo humano. ' . 5 

2.4.3.' Ayaliação' 
O produto foi avaliado através de comparação entre CIPA e CIPP. 
CIPA .<. 'CIPP o produto é aprovado, CIPA > CIPP oproduto é reprovado. 

2.4.4. Preparação 'da solução de análise para determinação de impurezas metálicas- 
2.4.4.1. Aluminio, Antimônio, Arsénio, Bário, Berilio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo¡ 
Ferro, Manganêsmliquel, Selênio, Tálio e Zinco 

A solução obtida no item 2.4.1 foi utilizada na determinação dos elementos Al, Sb,-As, B_  
BeCd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn,Ni,Se, TI e Zn porICP-QES conforme Standard Methods 3120 B 

2.4.4.2. Mercúrio 1 a . - 

Uma alíquota de 100 mL da solução preparada conforme item 2.4.1 foi transferida para u 

frasco Winkler, ao qual foram adicionados 5 mL 
de KMnO., 5% (mtv). Após 15 minutos de repouso adicionowse 8 mL de '(93203 
mistura foi então aquecida (95 i 5°C) em banho-maria por 2 horas. Decorrido este periodo_ . 
solução foi resfriada a temperatura e tratada_ com 

i para reduzir o excesso de permanganato. 
Asolução assim obtida foi utilizada na determinação de Mercúrio por geração_ de vapor frio, 
segund_o Standard _Methods 3112 B. A 

2,4.5._AnáIise de Fluoreto _ e - ' _ 

A análise de íons fluoreto é realizada em cromatógrafo iônico com coluna Metrosep A Supp 
: 1,0 mM 

NQHCO3. 

2.4.6. Preparo das' amostras líquidas para ensaio de radioatividade alfa e beta global - 

Em uma cápsula de porcelana, foram colocados 1VL da amostra a ser analisada. _Evaporado 
A - o volume de amostra em banho-maria até quase secura e a seguir foram adicionados 10 mL 

de HNO3 1 N e evaporados errrbanho-marla-até quase se_cura. Por fim, a amostra residual_ 
'foi seca num forno a 105 °C por 1 hora e resfriada em dessecador. 

3. RESULTADOS 
As análises de dloxinas e _furanos foram realizadas pelo laboratório IPEX, localizado na Rua 
Dezenove desFevereiro, 69,71, Botafogo - Rio de Janeiro, RJ. t_ . ° - 

A análise de radioatividade alfa e beta global foi realizada pelo laboratório Ensoltec 
localizado na Rua Gen. João Telles, 165 Conj. 303 - Porto Alegre, RS, as demais análises 

foram realizadas pela NSF Bioensaios. 

NSF Bioensaios - Prestação de Senriços de Análises e Certificação Ltda. - Rua Palermo', 257 - Viamão - RS - CEP 94480-775 
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Tratamento 

A media' dos resultados normallzados (ClPA)'e os valores da Concentração de lmpureza 
Permrssrvel por Produto (CIPP) baseados na NSFIANSI 6012013, obtidos para o produto, 
estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores de CIPA e ClPP dos p arâmetros avaliados. 
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.Parametro C|PP(mgIL) 'CIPA (mgIL)  Avaliação 
, 1 impurezas metálicas ' ' ' o 

Alumínio 0,02 0,006 0,003 Aprovado 
Antimônão 0,0005 ND 0,0003 Aprovado 
Arsénio 0,001 <0,001 0,0004 - Aprovado 
Bário 0,07 0,029 0,0001 .Aprovado 
Berílio 0,0004 ND _ 0,00002 Aprovado 
Cádmio 0,0005 ND 0.00003 Aprovado 
Chumbo 0,001 0,001 0,0003 ' Aprovados 
Cobre 0,13 ND 0,0001 Aprovado 
Cromo 0,005 ND 0,0003 Aprovado' 
Ferro 0,03 0,009 0,001 , Aprovado 
Manganês 0,01' ND . _ 0,0002” - Aprovado 
Mercúrio 0,0001 3,5505 0,00001 Aprovado 
Níquel 0,007 "ND 0,0001 Aprovado _ 

Selênio 0,001 ND 0,0005 Aprovado ' 

Tálio 0,0002 ND 0,0001 Aprovado o canário Zinco ' 0,5 0,003 " 0,001 Aprovado 1 ._ , "e 

Fluoreto _ 1 ' É ' ' 

Fluoreto 0,12- l 0,0131 l' 0,01 | Aprovado ..g 

' _ Dioxinas 
2,3,7,8-TCDD 0,000000003 ' 'ND 3,3 5-11 Aprovado 
1,2,3,7,8-PeCDD 0;000000003 ND 3,7 5-11 Aprovado 
1,2,3,4,7',3-HxcDD 0,00000003 -ND 1,1 5-11 - Aprovado 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,00000003 ND . 2,2 5-11 Aprovado 
1,2,3,7,3,9-HxCDD 0,00000003 ND 1,4 5-11 Aprovado Q_ 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,0000003 ND 3,1 5-11 Aprovadorlíg? à_ , 

OCDD 0,0003 . _ND 3,1511 _ Aprovado" 1:3: Êxj-,ÂR 
' Furanos l o _ f' ' 

2,3,'_/',8-TCDF 0,00000003 ,ND 3,4 5-12 Aprovado, g e** 
1,2,3,7,3-5ecDF 0-,00000003 ND 5,3 5-12 Aprovado E5 - ÊÊ 

2,3,4,7,8-PeCDF 000000003 ND 4,0 5-11 Aprovado a',  É á-«i 

1,2,3,4,7,3-HxcD1= 000000003 ND 1,0 5-11 Aprovado 35,3; _ 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 000000003 ND 4,9 5-12- Aprovad _.r, 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 000000003 ND 1,1 5-11 Aprovad .fã É? É... 
'2,3,4,6,7,8-HxCDF 000000003 ND 1,2 5-11 :Aprovad E' g5  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,0000003 ND 4,3 5-12_ Aprovadêã 'g'- É. 
1,2,3,4,7,3,'9-HpcDF - 00000003 ND 1,3 5-12 Aprovaooíb 15 ãâ 
OCDF 0,0003 ND 1,3 5-12 Aprovado  

Parâmetro_ ClPP (BqIL) _c11_=A(eq¡L) hmããgfagãtfgâfs Avaliação Êo-.g 
' . Radionuclídeos ' Br.: :É 

Radioatlvidade alfa ' -° 
global 0,01 ,<0,005 0,005 Aprovado sê É 
Radloatlvidade beta O 1 (O 005 O 005 Aprovado g3 g 
global _ ' ° * ?a ,jà 
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ANEXO¡ 
Certificado de_ Análise da Substância Teste 

   
   

' DE PAZENOTAÉ i 
Dlntrito Baias: - Formiga - MG 5 

AUTENTICAÇÂO _ _ ¡ 

confunda a achada conforme o 

original¡ mi: ba-írasanlsclo. Dou fé. '. r . -_.;_ L? f_ 3945 \ ' \xg _ . 

\xumxxxxrgàxxo  
a  ' : _q s f Í 

I _ u' ici"       - ficial S stitu O 
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ANEXO 11 

Certificado _de_ 'Reconhecimento da Conformidade aos 
- Princípiosdas_ Boas _Prátiças de Laboratório 

- a i ao:  
LABQÉRTÓRIÍQ;:QÍEÍEÊISÂIÔÊEM  í @sta-JPaçíooroszerauíztiio_sajBkaL. 

' l r ' PB, __.. h' :' V. _ V ' ' . 

--7Áré'aíàêde_iíà§5'et2_a._xfâêíhstdiê 'Ííútíüárnw   l 

í TTGÉteSÍLÀFÍEáIÊBÉ; o  
'w .  

José Geraldo Borges 

..M64   
 
 

 A?? da Mamma o 

0%" fé. 

A mig"" Çãmfñfída' a achê Ç 

“i9 nal a ' 
Samara'. 1p 

Íífgp-iâklkwqíümg_ .i _ài/,Jtírf isnagzrçra ::a 
?tarifa-iapão»arigptilnçrméizireafmarrtémde -seirtgeífíàaden-n,  _. 

'Distrito Baião-s 
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CAL ARCO |RlS LTDA 
C3' - . Cal Virgem, Hidratada e Micropulverizada 
ATCOÍFWS CNPJ 19.281 .80710001-78 

Insc. Est. 261 .423953-0036 

ANEXO ||| 

PREGÃO ELETRÕNlCO DE REGIS'TRO DE PREÇOS N° 07I2016 
PROCESSO L|C|TATORIO N° 434I2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEX|STÊNCIA_DE FATO 
SUPERVENlENTE IMPEDITIVO DE HABIL|TAÇAO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CAL ARCO ÍRIS LTDA, CNPJ 19.281.807/0001-78, neste ato 
representada pela Sra. ELIANA GERALDA LIMA, RG n° MG - 2.309.115-SSP/ 
MG e CPF n° 357.138.606-04, Declara, que até a presente data encontra-se 
desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Formiga/MG, 16 de novembro de 2016. 

 
cAL RCO ÍRIS LTDA 
Elia a Geralda Lima 
Sócia Gerente Administrativa 
RG n° MG - 2.309.115 
CPF n° 357.138.606-04 

*Fi 

End. Correspondência: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Bairro Quinzinho 
www.calarcoiris.com.br - vendas@calarcoiris.com.br ?Q 



CAL ARCO IRIS LTDA 
°" - . Cal Virgem, Hidratada e Micropulverizada 

ç ATCOÍTÍS CNPJ 19.2s1.ao7¡ooo1-7a 
Insc. Est. 261 .423953-0036 

ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGIS_TRO DE PREÇOS N° O7I2016 
PROCESSO LlC|TATORlO N° 434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS 
EXIGENCIAS CONTIDAS NO ED|TAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CAL ARCO ÍRIS LTDA, CNPJ 19.281.807/0001-78, neste ato 
representada pela Sra. ELIANA GERALDA LlIVlA, RG n° MG - 2.309.115- 
SSPIMG e CPF n° 357.138.606-04, DECLARAMOS, para fins de participação 
no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda 
e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao 
Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados 
já estão incluidas todas as despesas com, imposto, taxas, seguros, descarga 
dos materiais, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis 
trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que 
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

Formiga/MG, 16 de novembro de 2016. 

CAL _RCO ÍRIS LTDA 
Eliana Geralda Lima 
Sócia Gerente Administrativa 
RG n° MG - 2.309.115 
CPF n° 357.138.606-04 

End. Correspondência: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Bairro Quinzinho 

Fábrica: Rodovia BR 354 - Km 501 ,9 - Formiga/MG - FoneFax: (37) 3322-1675 - CEP 35.570-000 w 
wxvwcalarcoiriscombr - vendas@caIarcoiris.com.br ' - 



Cd 74g'. cAL ARco IR|S LTDA Cai Virgem, Hidratada e Micropulverízada 
TOOÍTIS CNPJ19.281.807I0001-78 

Insc. Est. 261 .423953-0036 

ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNlCO DE REGISITRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

P R O P O S T A 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado. 
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. lDENTlFlCAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do licitante - CAL ARCO ÍRIS LTDA 
Endereço - Rodovia BR.354 - sln° - KM 501,9 - Zona Rural 
Municipio - Formiga - Estado - MG . 

CNPJ n° 19.281.807/0001-78 - inscrição Estadual n° 261 .423.953.0036 
TeIefonelFax - 37.3322.1675 l 6823 - E-mail: vendasgcalarcoiriscombr 
Dados bancários - Bradesco n° 237 - Agência 1617-9 - clc 2871-1 

Representante Legai: 

Nome: ELIANA GERALDA LIMA 
Identificação: RG n° MG - 2.309.115 - CPF n° 357.138.606-04 
Qualificação: Sócia Gerente Administrativa 

Código Item Quant. Unid. Especificação do Marca Preço Preço 
Prod. Objeto do Unit. Total 
SAAE produto 
0680 02 72.200 Kg "'¡°'°*¡°° °'°°á'°¡°°m Arco 0,63 45.486,00 

Suspensão Aquosa para . 
tratamento de água para [HS 
abastecimento público: 

Especificações: 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
- Hidróxido de cálcio Ca 

(OH)2 24.00% a 26,00% 
- Substâncias reativas ao 
HCl CaCO3 mim 1,50% 

(máximo). 
- Silica + Residuos 
lnsoiúve! - S102 + Ri 

0.25% (máximo) 
CARACTERISTICAS 
FÍSICAS 
- Suspensão em 24h 
95.00% (mínimo). 

 Eliana Geralda Lima 

Fábrica: Rodovia BR 354 - Km 501 .9 - FormigaJMG - FoneFax: (37) 3322-1675 ~ CEP 35.570-000 
End. Correspondência: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Bairro Quinzinho 

www.caIarcoiris.com.br - vendas@ca|arcoiris.com.br  



Mi 
rcolns 

CAL ARCO lR|S LTDA 
Cal Virgem, Hidratada e Micropulverizada 

CNPJ 19.281 .807l0001-78 
Insc. Est. 261 .423953-0036 

- Massa Específica 1.10 a 

1,30 gfmL 
- Viscosidades copo Ford 

0B mm 12 (segundos)- 
máximo 

- Retido em peneira de 
0.075 mm 1,50%(máximo 
- Em conformidade com a 
ABNT NBR N° 

15784/2014 e portaria do 
MS n° 291412011. 
- Metodologia de análise 
baseada na 
ABNT NBR 10790/2015 J 

 HTOTAL: R$ 45.486,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta 
ieseis reais). 

Procedência do produto - FormigalMG 
Condição de pagamento - 07(sete) dias úteis. 
Validade da proposta - 60(sessenta) dias, a partir da data de abertura 

do pregão. 
Prazo de entrega - No máximo 15(quinze) dias. e será contado a partir 
da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado peio 
SAAE. 
Local de entrega - C|F - ETA do SAAE de PiumhilMG, na Rua João 
Perez, 233 - Bairro Nova Piumhi. 
Transporte - Será feito a granel, em caminhões corn bomba para efetuar 

a descarga. 
No preço proposto está incluso todas as despesas com transportes, 
impostos, taxas, seguros, incluindo carga e descarga do produto, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, 
da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta 
ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 
Declaramos pleno conhecimento e atendimento ao Edital e seus anexos. 

Formiga/MG, 16 de novembro de 2016. 

CAL A co ÍRIS LTDA 
Eiiana Geralda Lima 
Sócia Gerente Administrativa 
RG n° MG - 2.309.115 
CPF n° 357.138.606-04 

Fábrica: Rodovia BR 354 - Km 501,9 - Formiga/MG - FoneFax: (37) 3322-1675 - CEP 35.570-000 
End. Correspondência: R: Benvindo Mateus de Oliveira, 98 - Bairro Quinzinho 

wwwcalarcoiriscombr - vendas@caIarcoiris.com.br 
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de Sociedade 
Limitada. 

"Pelo presente instrumento particular de contrato social; Wander Manoel Garcez 
Ribeiro , residente à Rua Geraldo Ribeiro, n° 96 - Chácaras Mavisou - Lavrinhas-SP, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 15-373.? 0-1 -3 - 
SSE/SP , CPF n° 051.816.248-63, Man's Lúcia Garcez Ribeiro, residente à Rua Dom 
Bosco, 267 - centro - Cruzeiro-SP., brasileira, viúva., empresária, portadora da cédula 
de identidade RG n” 6.241.110-SSP/SP, CPF n° 548.363.018-15, e José Antonio 
Giupponi França, brasileiro, separado judicialmente ,engenheiro civil CREA n°66471- 
D e piloto de linha aérea, portador da cédula de identidade Ministério da Aeronáutica 
n° 22I.500-RJ, CPF n° 807.737.538-34, residente à' Rua Cel. João Clint-ho, 816 - 

Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro-RJ., tem entre si justo e contratado, pôr 
esta é' ha melhor forma de direito a constituição de uma sociedade que se regerá por 
cotas de responsabilidade limitada, que se regerá mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMJEIRA 

A Sociedade girará sob a razão social de"G.R_ Transportes e Comércio de Produtos 

Químicos Ltda", e terá sua sede àpRua José de Elias, 312 - Vila João Batista - 
Cruzeiro - SP. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade se destina a explorar comércio de produtos químicos e- transportes 
rodoviários de cargas químicas e cargas em geral. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O capital social totalmente integralizado no ato em moeda corrente de-país é de RS 
24.000,00 (Vinte quatro mil reais) dividido em 24 (vinte quatro)cotas.~'dc 1.000,00 

(Um mil reais) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:  
José Antônio Giupponi França 50% - 12.000,00 
Wander Manoel Garcez Ribeiro 25% - 6. 000,00 

_ Maria Lúcia Garcez Ribeiro 25% - 6.000,00 

OF|CIAL D 

NATUR 

;NELSON  ._ ...a ....a.._..._~~. .L-..QEIShLXL-_Ê_ 

.au-resmas A-ãñglllE C 

CDNFERE _em o cmo¡ 

 

Nos termos do artigo 2° "in ñiie"do Decreto 3708 de 10/01/ 1919 a responsabilidade 

dos sócios é linútada a totalidade do capital social . 

CLÁUSULA QUARTA 

A Sociedade será administrada pelos sócios que irão compor a diretoria conforme 

atribuição abaixo : 

Diretor Administrativo - José Antônio Giuppom' França 
-Diretor Comercial - Wander Manoel Garcez Ribeiro 
Diretora Financeira - Maria Lúcia Garcez Ribeiro 
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CLÁUSULA QUINTA 

O prazo de duração da sociedade será- por tempo indeterminado . 

CLÁUSULA SEXTA 

A título de pro-labore, os sócios poderão fazer retiradas mensais, obedecendo- os 

limites estabelecidos pela legislação pertinente. 

- CLÁUSULA SÉTIMA 

As cotas serão intransferíveis a terceiros sem- o expresse consentimento do quotista 

remanescente, que em igualdade de condições terá preferência em adquiri-las, devendo 
em caso desta natureza ser lavrada a competente alteração- contratual. 

CLÁUSULA OITAVA 

Os documentos emitidos pela empresa, ou emitidos contra a mesma que ¡mportarem 
em responsabilidade perante terceiros, principalmente nas transações financeiras e 

bancárias, assim como as alienações de bens serão assinados por dois sócios. Ficam 
porém proibidos de fazerem uso da denominação social em assuntos e negócios 
estranhos aos interesses da sociedade, assim como, assumir pôr ela quaisquer 
obrigações em beneficio próprio -ou de terceiros, ou torna-la responsável como 
sacadora, abonadora, aeeitante, avalistar ou qualquer outro título _que- não seja 

destinado única e exclusivamente aos negócios e interesses sociais. 

CLÁUSULA NoNA 

A sociedade não se responsabilizará, perante terceiros, 
assumidas com desrespeito ao disposto na Cláusula anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Poderá ser promovido a qualquer tempo, aumento ou diminuição do capital social, 
transformação da empresa em qualquer tipo de sociedade, bem assim, abertura' e 
fechamento de ñliais e outras dependências em qualquer partonão- só do Estado de 

São Paulo, como todo território nacional se os interesses sociais assim o exigirem. 

(JÀLÁU sULA DÉCIMA pararam 

A sociedade não se dissolverá pela ocorrência de falecimento, interdição, insolvência 

ou outro impedimento de qualquer quotista, prosseguindo com os representantes 
legais daquele, sendo que os haveres do sócio retirante, pôr qualquer dos motivos 
acima, constituído pelo valor nominal de suas respectivas cotas, acrescido da parte 
proporcional dos fundos então existentes, mais os lucros a 

serão pagos a quem de direito, em 24(vinte quatro) parcelas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

A 31 de Dezembro de cada ano, será-levantado o Balanço Geral-das atividades sociais. 
Os resultados veriñcados terão o destino que os quotistas determinarem, observando 
as disposições legais. 
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-.¡ CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Qualquer ação fundada neste contrato para solução de eventuais pendências, será 

progosta no foro desta Comarca de Cmzeiro, Estado- de São Paulo, seja- qua! far o 
dormcího dos contratantes 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os sócios declaram que não estão incursost em nenhum crime que as impeça de 
exêrcerem atividades mercantis. 

E assun por estargm justos e contratados, obrigam-se por si, seus herdeiros e 

sucsssores, a cumpnrem fielmente todas as cláusulas deste contrato, em 03(três) vias 
de ¡gua! teor, que assinam juntamente com 02(duas)- testemunhas abaixo, a tudo 
presentes, sendo que uma das vias será arquivada na MMJunta Comercial do Estado 
de São Paulo, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos. 

Cruzeiro, 02 de Maio de 1999. 

Testemunhas : 

WAGNERP ' 7 NUNES 

 
   

., - _ GELA RIBEIRO PINTO 
8-390 - SSP/SP 
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CNPJ (13.157.268f0001-20 JNSCRJÊSÍI'. 282.057.030.| i8 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA EMPREGADORA 

PREGÃO ELETRÔNIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROCESSO LICITATORJO N° 434/2016 

”\ 

A Signatária GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda., CNPJ n.° 03.157.268/0001-20, neste ato 
representada pelo Sr, Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro portador da Carteira de Identidade n° 15.373.701-3 
SSP/SP e do CPF n° 051.816.248-63, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em ,qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

Cruzeiro, 10 de Novembro de 2016. 

rcez Ribeiro 
RGA .373- 1-3 ssprsp 

CPF. os .31324353 

É 
Rua Projotada A. 136 A - Disãrito Industria? H - Cruzeiro/SP ~ CIEP '12701-970 - Telefone.? IFax (12) 3141 2144 W 
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GR INDÚSTRIA COMÉRCIO É TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 

INSTRUMENTO OE¡ALTE_RA§Ã¡O CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados WANDER 

MANOEL GARCEZ RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, maior, empresário, 
residente e domiciliado, na cidade de La-“Jriniías Estado de São Paulo à Rua Geraldo Ribeiro, N? 96 - 
Chácaras Mavisou, CEP 12760-000, portador da cédula de identidade RG N? 15.373.701-3 SSP/SP, 

inscrito no CPF sob o N? 051.816.248-63; WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 
nascido em 07/03/1968, empresário, residente e domiciliado na cidade de Lavrinhas Estado de São 

Paulo na Rua Geraldo Ribeiro, N? 375- Chácaras Mavisou, CEP 12760-000, portador da cédula de 

identidade RG N? 17.436.946 SSP/SP, inscrito no CPF sob o N? 081.122.438-40, tem entre si justo e 

contratado, alterar a sociedade, sob a forma de sociedade limitada nos termos do artigo 1.052 e 

seguintes do Código Civil (Lei N? 10.406/2002) que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, 
únicos sócios da sociedade empresária denominada GR INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., com sede na Rua Projetada A, N? 136 A, Distrito Industrial II, CEP: 12701- 
970, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ N? 03.157.268/0001-20 e com 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 04/05/1999 sob o n? 

35215666177, posteriormente alterado conforme instrumento arquivados na referida Junta Comercial, 
nas datas e sob os números que seguem: 

DATA N? DE ORDEM DATA N? DE ORDEM 

16/02/ 2000 31467/00-3 15/06/2007 201447/07-4 
05/12/2001 243341/01-5 30/10/2007 390.731/ 07-9 
24/01/2002 16389/02-7 06/08/ 2008 232.704/08-9 
21/06/2002 127.105/02-5 04/05/2010 15 1.574/ 10-8 
15/01/ 2004 5.623/04-2 02/09/2011 354.095/ 11-0 
05/07/2004 224398/04-8 25/ 10/ 2011 421.772/ 11-6 
28/07/2004 301449/04-1 
27/ 12/2004 484383/04-8 
24/02/2006 63.009/05? 
03/07/2006 113.696/06-1 
05/04/ 2007 20.540/07-3 

RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito, Incluir a atividade secundaria, exercida da 

flllal localizada no Municipio de Paulinia, inscrita no CNPJ: 03.157.268/0002-00 e NIRE: 35301465319, 
para constar a atividade de transporte rodoviário de cargas qulmicas e cargas em geral e devido a esta 

alterar a clausula 2?.(segunda) do Instrumento de Contrato Social vigente, que passa a ter a seguinte 
redação: ' 

CLÁUSULA SEGUNDA: - 

A sociedade se destina ao envase de cloro liquido gasoso, fabricação de hipoclorito de sódio a 12%, 

comercio atacadista de produtos químicos e transportes rodoviários de cargas químicas e cargas em 

geral, ficando assim atribuídas: . . 

Matriz: Envase de cloro liquido gasoso, fabricação de hipoclorito de sódio a 12%, comercio atacadis a de 
produtos químicos e transporte rodoviário de cargas químicas e cargas em geral; e 
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Filial Paulinia: Comercio atacadista ' e produtos qurmicos e transporte rodoviário de cargas quimicas 
cargas em geral.  
Em virtude das alterações actràafda clausula Íaiscguniciaã, o contrato passa a ser consolidado no seu 
inteiro teor, com as seguintes ciausulas: 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOFIA!,- 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denomina 
ção de GR indústria, Comércio e Transportes de 

Produtos Quimicos Ltda., e tem sua sede na Rua Projetada A, N9 136 A - Distrito Industrial ii, CEP: 

12970-000 na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, e filial na cidade de Paulinia, Estado de São 

Paulo, sito à Rua Joaquim Aricó, N! 468, Bairro Betel, CE 

filiais em qualquer parte do território nacional. 

Parágrafo Único: observadas as disposi 

sucursais, agências_ e escritórios em qualq 

Cláusula Segunda 
A sociedade se destina ao envase de cloro liquido gasoso, 

comercio atacadista de produtos químicos e transportes ro 
geral, ficando assim atribuídas: 

Matriz: Envase de cloro liquido gasoso, fabrica 
produtos qulmicos e transporte rodoviário de 
Filial Paulinia: Comercio atacadista de produ 
cargas em geral. 
Cláusula Terceira: O capital social é de R5 1.500.000,00 

P: 13148-153, e podendo ainda, abrir outras 

ções da legislação aplicada, a sociedade poderá abrir filiais, 
uer parte do território nacional a critério dos sócios. 

fabricação de hipoclorito de sódio a 12%, 

doviários de cargas químicas e cargas em 

ção de hipoclorito de sódio a 12%, comercio atacadista de 

cargas químicas e cargas em geral. 
tos-químicos e transporte rodoviário de cargas químicas e 

(Um milhão e quinhentos mii reais), dividido em 
1.500 (um mil e quinhentas) cotas de R$ 1.000,00 (Um mil reais) cada uma, totalmente já integralízado, 

distribuidas entre os sócios da seguinte forma: 

Parágrafo Único: Conforme Alteração Contratual re 

São Paulo) sob o NB 113696/06-1, datado de 03 

Nome Cotas Valor 

WANDER MANOEL GARCEZ RIBEIRO 1.125 R$1.1_25.000,00 

WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO 375 R$375.000,00 

TOTAL 1.500 R$1.500.000,00 

gistrada na JUCESP (Junta Comercial do Estado de 
/07/2006, a sócia retirante Sra. Maria Lúcia Garcez 

Ribeiro, CPF N! 548.363.018-15, quando da doação de suas cotas aos seus filhos Wander Manoel Garcez 

Ribeiro, CPF N! 051.816.248-63 e Washington Luíz Garcez Ribeiro CPF N! 081.122.438-40, impôs sobre 
as cotas sociais doadas a cláusula relativa de incomunicabilidade, e estipula que os bens doados voltem 
ao seu Patrimônio, se sobreviver aos donatários na forma prevista no artigo S47 do Código Civil. 

Cláusula Quarta: 
Da responsabilidade dos sócios: 
Os sócios realizam neste ato e em moeda corrente do 

artigo 1.052 do código civil (Lei 10.406/2002), a r 
proporcional de suas cotas, mas todos respondem soil 
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Cláusula Quinta: A sociedade .aéfáíaízlnâírrisífadanpeâãs dois sócios, separadamente, e a eles ca .- 

responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicial  
podendo praticar todos os atos compreendidos nopbjeto social, sempre no interessada sdcied 

ficando vedado, entretanto, ouso dadençírnirjacão scãciaiem negócios estranhos aos fins sociais. - 

-..- .. v .u- - 

Cláusula Sexta: A sociedade teráprazo indeterminado de duração. 

Cláusula Sétima: Pelo exercício da admrizistiíação, os administradores terão direito a uma retirada 
mensal a titulo de "pró-labore", cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo. 

Cláusula Oitava: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 

Cláusula Nona: As cotas são intransferiveis a terceiros, sem eicpresso consentimento do cotista 
remanescente, que em igualdade de condições terá preferência em adquiri-las, devendo em caso-desta 
natureza ser lavrada a competente alteração contratual. 

Cláusula Décima: Os documentos emitidos pela empresa, ou emitidos contra a mesma que importarem 
em responsabiiidade perante terceiros, principalmente nas transações financeiras e bancárias, assim 

como as alienações de bens serão assinadas por 2 sócios. Ficam porém proibidos de fazerem uso da 

denominação social em assuntos e negócios estranhos aos interesses da sociedade, assim como, 
assumir por ela quaisquer obrigações em benefício próprio ou de terceiros, ou torná-Ia responsável 
como sacadora, abonadora, aceitante, avalista ou qualquer outro título que não seja destinado única e 

exclusivamente aos negócios e interesses sociais. 

Cláusula Décima Primeira: A Sociedade não se responsabilizará perante terceiros, por quaisquer 
obrigações assumidas com desrespeito ao disposto na Cláusula anterior. - 

Cláusula Décima Segunda: Poderá ser promovido a qualquer tempo, aumento ou diminuição do capital 
social, transformação da empresa em qualquer tipo de sociedade, bem assim, abertura e fechamento de 
filiais e outras dependências em qualquer parte Sociedade não se responsabilizará perante terceiros, 
por quaisquer obrigações assumidas com desrespeito ao disposto na Cláusula anterior. 

Cláusula Décima Terceira: A sociedade não se dissolverá pela ocorrência de falecimento, interdição, 
insolvência ou outro impedimento de quaisquer cotistas, prosseguindo com os representantes legais 

daquele, sendo que os haveres do sócio retirante, por qualquer dos motivos acima, constituído pelo 
valor nominal de suas respectivas cotas, acrescido da parte proporcional dos fundos então existentes, 
mais os lucros apurados no último balanço serão pagos a quem de direito em 24 (vinte el quatro) 
parcelas. 

Cláusula Décima Quarta: Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma 
estabelecida no § 39 do art. 1.072 do Código Civil (Lei nl' 10.406/2002). 

Cláusula Décima Quinta: 0 exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
levantadas o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado Econômico, e serão efetuadas a apuração 
dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis 

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos séc' 

proporção da sua participação no capital social. 
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Cláusula Décima Sexta: Serão reg-idíasãpàlas disposiêfíiels-do Código Civil (Lei nã 10.406/2002), apl¡ 
matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e liquidação da sociedade. 

Cláusula Décima Sétima: 05" casos: omjssosfrjestéÉcoàtrato serão resolvidos com observância dos 
preceitos do Código Civil (Lei 11,9_ 10Í4U6/2002Yrfde osítmsdispositivos legais aplicáveis. 

Cláusula Décima Oitava: Fica eleito o foro da Comarca para qualquer ação fundada neste Contrato, com 

exclusão expressa de qualquer outro, ponç-.aiaçrivilegiada que seja. 

Cláusula Décima Nona: Os sócios Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro e Washington Luiz Garcez Ribeiro, 
já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de 

sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses 
mencionadas nos artigo 1.011 § 19, do Código Civil (lei N9 10.406/2002). 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, 

que serão assinadas pelas sócias na presença de duas testemunhas., 

Cruzeiro, 01 de agosto de 2016.  

 / f . 

Wãzízler V¡ oelGarcezRibeiro Washingt uiàGarcezRibeiro R. 5-15. 3.701-3SSP/SP R.G.: 17.4 . ssa/sp 

Testemunhas: 

  
Maria Roàílãela Ribeiro Pinto í; 
R.G.: 12,;'758.390-7 SSP/SP 

l¡ 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira OS dados de Identificação 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  
NÚMERO” “SCPC” COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADHBERTURA 

ÉÊÇgàZSS/OOOT -20 CADASTRAL 04/0511 999 

NOME EMPRESARIAL 

G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
üittiâtâ 

"hj CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONOMICA PRINCIPAI. 

4634-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquimicos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

2011-13-00 - Fabricação de cloro e álcaiis 
2D.99-1~99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R PROJETADA A 136 A 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

12.701-970 DIST INDUSTRIAL II CRUZEIRO SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
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SITUAÇÃO CADASTRAI. DATA DASITUAÇÃD CADASTRAL 

,.,\ ATIVA 0311112005 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 
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 i = _  Secretaria da Receita Federàldo. 'Brasile' 
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PrOcuíádOria-Geral' da Fazenda Nacional 

CERTHDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_os TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
' . ATIVA DA UNIAO _ f, 

i  Nomeia R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES OE PRODUTOS OuINrIcOs LTDA -  CN PJzg 03.157.268I0001-20 
T 

Ressalâvadót o 'direito deiarFaZendài-'Nacícnal cobrar einscrevert qüaisqüeFdívídas-_den 'respons àbílídade  dQÂSUjÊitO passivo _eacimasidentificado que vierem a ser-apuradas. -escertificado quem-o constam i 

;__;_'penderjc5ias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados'pe_la- Secretariatda Receita .f Feder§I_›._ã__dO Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à- Procuradorêa-Gerai da  Fazenda Nacionai (PGFN). = - : 

L a Esta certidão é válida para O estabelecimento matriz e suas fiiiais e, nO caso de ente federatiircê para 
- 0 todos “Os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçao do 

Í _nas .aifrmeas 'a' a_ 'd' dO parágrafo único do art. 11 da Lei R9 8212, de 24 de julho de 14991. j );'«. 

sujeito' passivo nO âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prevjistas 

E  RA aceitação"..desta“ice_rtidàO_está-ícóndicionáda.àiverificação "de sdaautenticidade-na internet:: nOs 

,í  endereços <httpzllwww.receita.fazenda.gov.br> Ou «chttpzl/www.pgfmazendangovfrarà.' - 
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Certidão_ emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9- 1751. de 02i10i2014. 
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Emitideãe às 08:12:38 dO dia 08/06/2016 <hOra e data de Brasilia» 

Códigiqfde controie da certidão: 2C7D.8C66.1F82.BEDO 
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CNPJ l IE: 03.157.268/0001-20 

.~ a ;Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar 
;débitos de responsabilidade da pessoa juridica acima identificada, é certificado 

~ gíue não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na 

*iüívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado. 

Certidão n° 16070015452-00 

Data e hora da emissão ü3io77-273íêEàñíóài-_4ii3 

 validade gÊÁEÊÊÚLVFÊÉÊÉÍÊLntÊÍáÉSÇÓa daiidãtãiiê:ãã*E?@9ã9a_J 
Qualquer rasura ou emenda lnvalldará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 

wxvw.pfe.fazenda.sp.gov.br 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

    
CNPJ Base: 03.157.268 

s?” _ _ 

_ _V brar ou Inscrever quaisquer dividas de 

_fcadagque viga-irem a ser apuradas, é certificado que: 
.Í t.:  ..É             

              z 

Tratando-se de CRDA.<"'”itie1a' ara pessoa-juridica, a pesquisa na. based dados .i1 ;i ,a . . “Hx *x .m. =.“-'---s4="n"*“~- . 
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.i . 

,a @A      
      

,.'.;:;“¡2 * 

 

 x_'= “ s. fa* ._ x 

 Certidão n° Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão (hora de Brasília) 

Validade ÇBEÉQ: « _WH eaãñãíifqtadms a emisí:: 
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalídará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio ;f 
httpzllwwmdividaativa.pge.sp.gov.br V 

W/jfiiüiw  W 



Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

CERTIDÃONEGATIVA DE TRIBUTOS 

Certifico em resposta ao protocolo 819/16, requerido em 
12 agostoide 2016, em nome de G. R. IND. COM. E TRANSP. DE PROD. 
QUÍNIICOS LTDA que a inscrição cadastral de n° 24.471 encontra-se quites 

"j com os cofres públicos referente ao 'ISSQN- Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer :Natureza (Tributo Mobiliário), TFF - Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento (Tributo Mobiliário). a a › 

Outrossim, ñca ressalvado o direito da Fazenda Pública do 
Município, na cobrança de débitos provenientes deste tributo que venha a ser 
apurado ou que se verifique a qualquer tempo. 

ç., h 

' É o que cumpre certificar e, para constar, foi a presente 

Certidão, na data-supra, conferida por mim. 
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  0-2; PAULO HENRIQUE c; e 

c' Diretor Tributário 

Obs.: Certidão Valida pelo prazo de 120 (Cento e vinte) dias. 
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Prefeitura Municipal de Cruzeirg 

Estado de São Panic¡ 

Setor de Cadastro Imobiliápjg 

c --OSSÕÍIÕg 

CERTIDÃO 

C E R ' ' ' - ' ' . « 

ÉHÊQVÉS' d?? 'TÊ-QUÉFiITWHÍO lírotocoladí :$106 ?ãâàüããídldo da p°3.$°“1“*°”°$$ad3= 
2016,. quej-após vistorià feita em nossos arqrxíaivos #(1,6 f: 97 de Sovíimbro.: de 
imóvel .lançado en] nome da GR Ind Ctnam e ...Éraãis :m0: 5331C: nacâcxiste 
'Ltdaí atéa PFÉSÊÚÍB daía à'****-*'q'**m**°9;'***'***>!<#wãsílçlilikvkísvknkíoãízkgátlgtnlâfqs * À ' -. _. sk *as 

O Referido e Verdade 
Cruzeiro, 08 Cie u. _ mbm de 2.01.6. 

OFÍCIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURf-\ÍS F_ TABELIAO DE NOTAS 

DD NlUNlClPlü DE LAURENHAS 
COIVIARÇA DE CRUZEIRO-SP 

NELSON DIAS [JE BARROS JUNIOR 
OFICIAL E TABELIBO 
AUTENTICAÇAO 

AUTENTICO A PRESENTE COPÍB REPRGGRAFICA QUE 

LnuãZZZÍ-ÍÍ“°T7°ÉÚ\T°7  
six?? 

VALIDO SOMENTQCUN# SELO DE DE AUTENTKÊIDÀDE 



   à' *JéíÍÉÃÂAàÇ  
cameeomamiea pensam. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03157268/0001-20 

Endereço: 
12701-970 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

obrigações com o FGTS. 

,gY-:audsíaémazí 172011 eTã ?375712729163 n; 7-- " -e ---*í '*“c*-à'ñc_1=   
Certificação Número: 2016110605114368130643 

Informação obtida em 11/11/2016, às 14:41:49. 

condicionada à verificação de 
www.caixa.gov.br 

autenticidade H0 site 

Razão SOCÍHÍ: G R INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

RUA PROJETADA A 136 A l DISTR INDUSTRIAL 2 / CRUZEIRO/ SP/ 

da 

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 

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
Caixa: 

httpszímww.sEfgecaixeLgovbr/Empresa/CrfiCrffFgeCFS1mprímirPapeI.asp?\/ARPessoaMatriz=8183014&VARPessoa=81B3014&VARU1=SP&VARInscr=0315. i1 §f 
@É 



C) 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS 
LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.157.268/0001-20 
Certidão n°: 120125007/2016 
Expedição: 09/11/2016, às 10:50:26 
Ma1idã§Êj:g1[g§Í2019fjjj80 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediçãoíihmw 

Certifica-se que G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS 

Q U I M I C O S L T D A 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 
n° 03.157.268/0001-20, 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 ã 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. 

!Júviclaas e sugestões: crxdttõLsã. .jusfmr 



13/10/2016 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 
CERTIDÃO N°: 34434 FOLHA: 1/1 

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, CONCORDATÀS. RECUPERAÇÕEÉ JUDÍCIAIS E EXTRÀJUDICIAÉ, anteriores a 

10/10/2016, verificou NADA CONSTAR como réáküãreaêquerido/interessado em nome de: ****************  a g,  
   

  
GR IND. COM. E TRANSP. DE PRQ; QÚIMICÓSQTDA- CNPJ: 03.157.268/0001-20, conforme 
indicação constante do pedido CÍGÍCMLBTÍÍAÇÍÊÂQL"Q'^ÊÍÍ~ÊÂ "    " " " """"“" 

*Rr   a" 'à W 

Esta certidãônão aponta ordinariamente os processos  Égua a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como/g.,(autõr(a)..iLSào= apontados' os? feitos; com*-:,_situação em andamento já 
cadastrados no sistema *infórrqatizado»referentesga ;todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 

' ~ t,  -- É u: 5 “ñ  "  '    
  

do Estado de São Paulo.  I t ' - ' _fr É 

I.  u_ .,4_ . _ :l e;  _  _   ~ ¡: 

A data de informatizaçãooecada ;Comàrca/Foro~ pode ser “verificada no Comunicado 
no 5312015_ ip  1_ , t: .  M . “r”  . ai:: 

*i*  ['1”'” í 'A 4*' f?? I' 

r 

tr 
Esta certidão só temxgaiidade mediante assInaturadIgIta/;âzs ç  

-.\I= _.h ' :JV à a - - u¡ n: iv' *í  
 

 
Esta certidâJé  c t: 

.rqàçrl  .s °   
I_ 0.4.7- lmé:: f 

na .. Qu 
:esta 

f . a 

a_ 9262934 

“Em” N' |lIIHIIIIIIHIiIIIIIIiIIIIIIiIIIIII/Iillill  

mãmamsmzgegsgebreaesonse-x/  





_ídizhtiñcáção :fa substâñcía :este: Ciara âás 

Laudb de Àtendímento aos Requisitos de Saúde 

MRS nã 3732*PQTÍ5*G427'15 

Ávaiiaçãb da Conformidade de Produtos Químicos Utilizadas no Tratamento. de Água para  Humano a   EGÍSTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURAIS E TABELIAÚ DE NOTAS 

DO MUNIC|PIÚ QÊÊAVRINHDS 

*Nome quínâKoÇda ingrediente ativa (IUPAC): Cloro 

NHGIBÉiOmHmfdBírgredíenteatívertloro 
_r519- mgtegiente.átsvnz-?vmgsqs 

'Uàxíüaditzídaíàfçàiuçãoz Estrada-João¡ Paulo. 52a -› garras Filho m Rio de Janeiro -= RJ a. CEP 21512-004- T - 

.N2.xioÊ-iàte:-Cí25ü1í'6«02 

_uata- üazfàlpriçáçãpízôjül/Zülô 
_-  çiazçoietga: ::Woxjzozts 

_Rgsjziçáaisãvéifpàia ::almada amostra: &SF Bíoensaios 

COMARCA DE cñúzeano-sp 
NELSON ams DE BARROS JUNIOR 

OFICIAL E TÀBELIAO 

nuTENTicAÇÀo 
AUTENTrCO a PRESENTE coma nEpRdnn-nncn OUE m 

CONFERE CUM o ORIGINAL. DO QUE DOU FE 

VALIDO SDTWEKÃJTE COM SELO DE DE AUTENTÍCIDAUE  'ístadnfísícoâftíqpido % 

Fabrimnxeg-ziiiarrium indústrias .Químicas 3.1x, 

Data tfie¡va_i¡_àiatãe.çlo estudo: 27/31/2913 

i u 'PaifoàíhadníílFb.rnecedor): GR indústria Comércio e' Transporte de Produtos Químicos Ltda. 

Rua Projetada A, 136p. « Distrito Industria! Il - Cruzeiro - S? ÃCEP í27üi~9?ü 

_ldíeníiffíçàçãbído .Líahoratóricn NSF Bioensaios ~ Prestação de Serviços de Análises e CertífícaçÍão Ltda. 
Rua 'PaÍI§:rmo, 257 @anta isabel ~ Viamão - RS - _CEP SMISOJÍS 

'Vaiidade dtxfertifícadc an. da caem:: 14/05/2017 
N# ía.. nacàíagjeêimento: um. 0006 

nã..  aglatóñoue Estudo ¡a_E)::3-132g¡›a"§1e-042~15 

Data¡ agirérgrâno do Estudo:: 21/03/2016 

Dqsaggrgzj: Máxima 'deusa (Dn/su): 100 mg/L 

_Resuztaaos .ãnaífflcosí e -Avaliaçãoz 

Paxgâagmgg_ _ _ AvAuAçÂç 
' _Imríuzraaã Mefáüfctas- Aprovado . 

Cpmpostos -Ofgãñícos voláteis - (VOC) 'Aprovado 

Déciàràçãb dé-Cõnfórmidade _ _ 

Décfiâíó' i'm? este Laudà de Atàndimcnta aos Requisitos de Saúde - LARS refere os Dadas Bruta¡ obtidós no 
Refaftóríbde Ésfüãó h!? szsz-Parzcz-Mz-zs, o qua! fo¡ conduzido de ::corda com os Pfflicípíosde ânasârátícas 
de Lbbordfõrib¡ Normas rvfT-DICLA-Gâs a 04.1 fSer/ZUIIJ¡ baseados na OECD - Príncipfes on Good Liabordtory 

Práartiàe (3 99?); 

Decfdroggàç para' a elaboração do Piano de Estudo que fundamentou o RE N? 3732470371604245 ,Foram 
coríàidéradosrtados as analítos químicos especejífcas pertinentes gua estão relacionados nas Tabela; 1 q 4,- bem 

como .outros. dépendentes da .formulação do _produtcz do processa' de fabricação e das marériasprfmas 
empgág§da$ Çanforme estabelecido na NBR 15. 784,_ em especial no item 5.8. 

    
Everton Meio dos Sa ritos _ 

Químico ~ 635241520249069 Região 

Diretor de Estuda 

 
Data; â 

W 
_USF Bioensaãos ~ Prestação de Serviços de Análãses e Certificação Ltda, ~ Rua Palermo, 257 v Vlarztãe ~ RS - CEP GMBH-WS 

' ' ' ' Fone: (51) 3493-6888 Fax: (5.1) 3493-6885 ¡'- e-maíl: gpibêxzezaggãggtâgãguggggg ' 
 



-Avaiiiaçã'o_da Conformidade de 'Produtos Químicos: para Tratamenta de Água 

_ fcdnfçrrtiidade com ABNT .-9.Associaçãoñrasíleíra_ de Nai-mas TécnIcasNBR -1-5:'1'3'4 

='-“Pt§d1ft§;s_:z_químicos utilizados-nt) tratamento de água. para consumo humanoíe- Efeitos 

N.ú'n:a;e:rg-%d_ç% estudo: 

Substânciaxíàste: 
Número da. substância teste: 

'Lotedài substância teste: 

.Fíabricatàtez 

Pàtkocinadors - 

LàBoràtôrib-executor: 

TGàrente' dp: ãghcraíório: 
Âüiretor- de -estudot 

§G'ereiñ19 dá quaíidade: 

É$tüã.<§:.*373_2-?QT16-04246 

Ayaiiação'dàlàonformidade 'de Produtos Químicos para Tratamento de Água -- Ctorp' gás 1 

Página. ¡wee- 

' msFlBicérisaios »Prestação de Serviços de Análises e Certificação Lida. - Rua Paiemo. 25? - Mamão - R3 v CEP 94480-775 

Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 349343885 f email: ngf~bioensaíos@gstorg 

fÍ””'T”""'“"”WW"""W" "  'axoaxrsmos % 

'msauntzaiuàl _ 

Relatório Fina¡ 

Cloro gás 

, _ . . _ ¡ z . . .. 
a Saude e Requisitos.” (2014)- 

OF'F|QLÍ)E|-ÍFG,Í_;1'RO (TH/EL DAS PESSOAS 
NATUÍ-!AÉS a; TJJSELFAO DE NOTAS 

no naumcamo DE LAVRWHAS 
COMARCA DE CRUZEIRO-SP 

NELSGN ums DE BARROS JUNIOR 

ÚFlCIAI_ E TnBEQAO 
AUTENTICACÂÚ 

AUTENTICO n PRESENTE com:: nspaucnnncn QUE ; j 

LAVFÍIÇÊTFÊRE  " 'Í ÊÂÊÊÚNLÍUÍÉÊUE DO” FE 

Âjõíimmízx 
3732~PQT16-042«1 6 VALIDO soñeure com sem DE UE &UTENTWWMDE 

Ciara gás 

3732. 

CLÊÔÍTÍ 15-02 

Katríum Indústrias Químicas SA. _ 

Estrada João Paulo, 520' -- Barros Fiiho « Rio dewíazweira - RJ' 
CEP 21512-000 ' ' 

GR Indústria Comércio e Transporte de Prodútcsczuímicos? 
Ltda. 
Rua Projetada-A, 136 A - Distrito Industrial; H  Cruzeiro¡ 'e 'SP 
CEP 12701-970 

NSF Bioensaios ~ Prestação de Serviços de' Anáiíses- e 
@edificação Ltda. 
Rua Paíermo, 25?' - Santa Isabel - Viamão -- RS 
CEP 94480-775. 

Alexandre Branden¡ 

Everton Meio dos Santos 

Aline Garcia dos Santos 

5T 



'Es§u_d_p:..3?32à-PQT16434246 
Avaliação daüoníormidade de Produtos Químicos .para Tratamento 
_de-Água -- 'ÇÍQYGÇQÉS 

PáQEna-Z das - ' 

 _.._....m_m.n.mm..n.n.._.,_ _,...... . 

  ¡mmmnm 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMJDÁDÉ BPL 

§§tQ§à);¡AVaIi.àÇã'ó da Cohfomídade 'de Produtos Químicos' para _Tratamento de AíguaÍ - 
Gloria gás; 
Nvdoias-_tgdcatz'a732~r›cra'16_~o42›4e 

üegcfarçygua cg. çibjetivas_ estabeãeçidos no Piana de Estudo foram aicançados _e cçnciuldcs 

 aroàwsnses À 

::um êxitb: nua os daács .gerados- são váíidos; e. que. .o. Relatório Final refâete- os_ 
procedíñíéñtús utilizados e. os. Dadosí Brutos- obtidos -nc Estude_ 

De_ç_Iâ3rj<Í›.¡qug.;ÇÍ'Estudo fo¡ conduzido de acordo com os ;princííos- de' _Boas_ P'rá!í_cas de' 
_Latsçtatófiçy _- %B_PL,- norma; NiT~DICLAg035 ;a 'O41 (sem) baseadas na; OECD »e ?rincipies 
anGQacLLabt§ratorçy Practice (1997). ' - - 

-De1_ç!a§r;c›;q§.;e.gás-princípios BPI_ foram pteníamente atendidos. 

Viàmão. 21 l os 120.16. 

 
_ Diretor de Estudo 

Rua Palermo, 257 ~ Viamão - RS 

UHCIAL DE REGISTRO cum_ nas PESSOAS 
NATURAES E 'TABELIAD DE woms 

D0 MUNICIPIO DE LAVRINHAS 
COMARCQ ns CRUZEIRCLSP 

NELSON DIAS m; axmnos JUNHJR 
ouçam. E TABELIAO 

AUTENTICAÇAO 
AUTENWKÍÚ 11 mGRühCn QUE 

CONFERE 00:1 ¡DÍDÉÊIÚ-ALZBÀQSUE Dou n; 

LAURINHAÍ. E a 
VAífDO SOM NTE COM SELO DE DE AUTEmImnnns 

.NSF-ãloensaêos - Prestação de_ Serviços de Análísas a Certificação Ltda. a Rua Paienno. 25? -K/iamão -- RS ~ CEP 94450-725- 
' ' ' Fone: (513 3493-6888 Fax: (51) 34936885 I e~malli  
msggzaçaa 'de Teste Reconheçída em_ Conformidade aos Princfpias das iscas Prálãcas de Lahoralówio - BPL 



_Estudqz:éñagãnújfôqmgm; T   _ 

Êàzaítâiêêgg¡gãfãggogmídade deProdutos Químícaspara Tratamento  &OENSAAÔS a _ 

Página; sua!? T -- ~  
DEÇLARAÇÃQ DE GARANTIA_ na. QUALIDADE 

'Eàtudoijêivàlíaçâçyda Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento da Agua-r» 
. CÍÕÍÓT 
N* d:: .Êstudoz 3732-PQT16~042-16 

Déciaftàqua-Taifãelatório_ Fina¡ foi revisado?) reflete os Dados Batuíra... _ _ _ _ 

Dàciarç_ que io. Diretcr de Estgcip_ assinou _a deçtaração_ de que o Estudo' foi -cohduzêdcx 
' seggpçq .og. _piríinçípãos ;BPL em 2110312016. 
íDéç$arQ¡q.ue-.fgta__m .realizadas. inspeções, Çonforme especificado na tabela abaixa não 
senda 1012_ _ervadps_ desvios ou não ::enfermidades .que ¡iíudñãââfnj .afetar a quaiidade dos 

- result-ado": -:Í›'Êà1idb$. 

q'  % Dtd :tonta Itá _ ' . . L eea a ea:: 
@meto da inspeção Data da tnspeção a aaa D; a GBF¡ 

_ gyanagdgeszudo . _ 15102116- wsrqzme- ' mozife_ _' 

zFasesidgzesfudo' " ' 

pfêp-?Íw-Ê-*ãiãçàu-ções 08110115 031m1 5 03m 1x15- 

Análiàe de metais 19 e 20110115 0311 1.115 93111-115 

Anáusede-VÍÓC 29f10f15 -o3r1-1n5 03111115 

Detgàrfniràáçãü ide' impurezas _ 

orgânicas ..... i1 “M35 l íú\;Â1.¡1\ Í&1Íl . -Êfffüíffhí. 
' :figuçggamgçs 18103116 451.03 e 1azcaar-as __ 

__ &Rçigtààio Fina] _ __ _ _ 18/03/16 -1-'8103116 ' 13103116 
DE: Díreíor de Egiüdú; GSTí Gerência (3a instalação de Taste. 

'Â 'Ilngpgaçáq-dgprpcggsq-'baseada na Inspeção do õSÊUdG 3613-90112-61145. 

Viamão, 53') ¡oíà ;acata 

OFICIAL DE REGISTRO cwrL nas PESSOnS g _ _. ,kn  ;à a.; NATURAIS E TnBELmo DE NOTAS ' _ _ _ 

no MUNICIPIO DE LAVRtNHAS ' odngo ' arma -dos Santos 
°°M”“°° “E “Uzfmas” Setor-de Garantia da Quaiidade= 

NELSON DIAS DE BARROS JUNIOR . 

OFICIAL E TABELIAO RUB P-EÍGFTNÓ,  #Viamão  
AUTENWCAÇAO 

AUENTWÚ A PRESENTE COFIA-FEEPIZOGRDFICA ouE 
CONFERE C031 O ORIGINAL_ no QUE DOU ;E 

LAvRINg3 E 
VÁLIDO SÕMENTE COM SELO DE DE AUTENYICIDADE 

N$Ê'Bâoensaío_s - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. a Rua Palermo, 25? - mamão - RS ~ CEP 94480-775  ' Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 I e-maãl: nsf-b¡oan§a¡os@n§f,org 

Instaláção-de Tesie Reconhecida em Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laberatório - BPI. 



-n.zn~raooxxcão 

aym-/wwgd-w- w..._._h.a_n.mm»~,.e_.u. 

  Eestigdaz¡ 37-32éçPQI 1 6~O42-1_6 à w 

;guaufaçáo ea Conformidade .de Pirodutosouímicos para Tratamentb É Bm 0052003. w . . 

PÍágtn'a,-4.de'9' e " 

:Predptóe gqíuiírfiãcos' utãtízados para o tratamento de água_ para: .consumo. hamana, 
zde._ençi_'e_n.dóc-de_;sua procedência ou composição, podem introduzir a água caratterístícas 
ineesejáveis ;eiou prejudiciais à saúde humana. Desta Lfoma, torne-ee_ necessário e 
.éstabeíejcimenztb de; requisãtos- pare 0 contrate de impurezas destes produtos.- 
Ofpjañésente 'reiatório descreve os procedimentos e_ apresenta os resultados das análises 
re“a:I§:za§as-__pa§fre--av-aiiação de produtos .químicos utilizados em _tratamento de .àgua--potáve1; A 
aváliàçãc" 3,991310 os critérios da nar-mar “ABNÍT NBR 1578-4 (2014) ~ 'Frodíutos- químicos 
utilíâafdosârzo tratamento de àgua para- consumo humano «e Efeitos a- saúde «- Requisêtesfíe 

:fõfãjjjjf.ç:üh§i_pzí_da$ .ebsewando os' criterios de Bicas _Práticae-de- Laboraãózio atendende_ as 
.cpncê_ições_.:neçeesárias para trabajhos de' certificação de produtos». 

'1;1Í.'Ã:Íüàfa3s;=d:o estudo 
' P?Ê.HÍ<>'ÊÓÊ?SÍÚ§Ó 

; l_r.;1_í'c_i'0'rd0 'er-'zsàie' 

Opujuu_ gt' REGISTRO CIVEL DAE-S FESUUAD 
NATURAIS E TABELIAO DE. NOT-DS 

D0 MUNICIPIO DE LAVRÍNHAS 
COMARCA DE CRUZEIRO-SP 

NELSON uma; DE BARROS JUNIOR 

OFICIAL ETABELlr-!IO 
AUTENTICAEÊO 

: _27101/2016 
: 11!03-í2016 
: '15fO3¡2016 
: 21103/2016 

Tzérminp-dbiénáàío 
Iérmina dim-estudo 

'zíermATERâálsí E M ÉTODOS 

;2Í;_1_.' _Slàõàtâíñcia teste 
Nome _dja substância 'teste 
Recebido em' f __ 

itdehtíñÍdaéãbíNSF' Bioensaios. 
' ÍNOÍITÍIÉ' _ÇÓÍÉJüm cio- ta. 
-Nbñê qtãímiãíâãtib- i-a- (íUPAC) 
3358010. isa. 
;Lete-“daisubstàncizx teste 
_Fapirícação jdeeLíbstància teste 
Vaiiçifaçâe-çía substância !este 
-Esíàbitidaícíe 

_Dó$§;*?íá_>$¡m.3' de USO (BMW- 
'Esfadb físícrín .e Í 0 

Dataizleicaãeta, . 

'Repreeen1atí.\i¡§ade da amostra 
_(ccie'_tá*e' amostragem): 

:subeítâncie-eteste enviada por 
-Fàbrêcante 
'Cbrñ_p0_s_içãq;'química declarada 
(P-atródãhkadbr); 

-Homàãeneidade 
--Dataude 'abertura da embalagem 

Ltd 

2,2; Equiinpanreentos utilizados 

ementas_ 
' Baljanwça _Semi-eanalítica. 

   
o. n: o 'c- 

-NSFtBlóens-alcaiv.Prestação-de Serviços-de Análises e Certificação Ltda. - Rua-Palemo, 25? › \líamãa - RS ~ CEP 944303175 
Fone: (51) 349345003 Fax: (51) 3493451335 1 e-:naiã:  

Instalação de Teste Reconhecida' em Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório - EPL 83K 

E1_)--fíontez.-informações fornecidas pelo-patfocinaáor 
a. ' 

Éspectfofotômetro de absarção atômica M55. 
Espectfómetro de Emissão Óptica por Plasma¡ ICP-SES, Optíma 7300 DV. _ 

Oromatógrafo gasoso com. espectrômetro .der massas (GCMS 2010 Pias) Shimadzu. É 

____________,__ _._ .~ 

AUTENTICO A PRESENTE CUPIA HEFRDGRÂFICA QUE É?? 

CONFERE ::fr 0  O DUB DOU FE ;.;_§__k_- e 

LAURINHAÊ_ - É-  
@kn-Q gás m Unuoo 50019111 com SELO DE DE AUTENTICIDAP f_ 

Q3!02l2016 
3732 
Cãoró m 
-Ctore “P 

?782-540 W 

(12001 1002 W 
2610112016 W 

25/01/2017 W 

Esteve¡ por um anoà 'temperatura ambiente- 
100 mg/L .m 

Liquido “I 
2-2701120113 _ 

A coleta da esubstáncia teste fo¡ realizada pata NSF 
Bioensaios no' E0033 de distribuição. conforme -ítem 
8.2 Amostras líquidas a NBR 157872014. 
NSF Bíoensaios _ 

Katríum indústrias Químicas-See. m 

> 99,5% vlv de eu” 

 

visualmente hom-ogeneo 
1 1/03/2016 
GR Indústria Comércio e Transporte de ?recintos Químieos 



_Estudei ÍWÉZLÊÕTHMB4ZÁÔ n  . mmmwü., 

Auatiãção*dàírcontormidade de Produtos Quimicos para Tratamento  gmgmsátgs  da-:Ágúáecicrorgás ã - » . 

_Fzzánggtha 5  g .  
2.3. Szubsfâtacitas de referência  'Padrão _ Marca É É Validade Lote _ _ 

:Mix-ÉVOC Spex Cettprep 01I08l201 B_ 61141118007 
itiiix_ metaisi * 25/00/2010 sm 030 

:Míxmetais 7 * 01l08l2016 SM 90 
*- _cglz-:ciegmtátais foi: preparado 0o laboratório utiiizando-se às_ 'substâncias deroferéncia 
desçritas-'obaixor 

Í§ §';Í Í j ?ator-ão _ Marco_ _ Validade; ' ' " Lote_ 
' Ârittmônío Atcti Standard 021102718' 21-15015978 

:Aluminio Acou Standard 91/1211? . “ ""2.1.21-25G75' 
_ ;Aroênior ACcuf$_to_ndard O_1i!0;1f18 21301509865 
__ : Bário'_w_____ Uttra Scientific ' _  _ao/a 1m ' ' L01214 ' ' ' ' 

' ' senti:: _ Accu Standard ' _ _ 01/06/20 _ ' '  215065966- 
-cáomiov Accu Standard ::ii/coiso o r 211095083 
.Chumbo Acoujstanctard 0-1101118 ' i .213015086 

" :costs-rev _ Accu Standard .Ot/ONU 212075097 
-Ctóñtoí Acou Standard 3OI05l16' _211055015_ ' 

' “Ferro- - Accu Standard 22537118 _ 213075097' 
__ _ _Manganês .Aocu Standard 01109118 213095040' 

3 __ Maroúrio Accu Standard 30/0711? 2120?5009'  _ _Níquel Aocu Standard - 01H38!” ._ 212ü85029_ 

- . Selênio . Accu Standard . 28/0211? 2í2025í050 
' 'f _Í Í ÍÇTàiío _Accu Standard 01103119 214035059. w 

' ...Zinco o Accu Standard _ 01110117 21305001 g 
É É w ê É 

2.4.. Metodologia É Ê :I: à É ã 
2.41.10_ Ensaio-do _produto em condições. 'de laboratório. É à' E Ê Í:  'É 

-ílláÁ-éíitsiaííoo _foram reaiizados em duptioata a um branco controlo foi _roaiizã@ãààd _ É 

-baterià ..do ;análise sendo tratado da mesma forma que as amostras, _a 513%  " ã 
possiyois cohjtaminações no processo e a quàiidade dos reagentes utiIizadosÊ E? 9 g 'g' v1 z ã 
-Agratoàárofgíãd .das 'soluções de análise foi reaiizada conforme .o método Egg Éáíçgd:: @Q Ê 

:normaiNBR 125784 (2014), descrita a seguir; g;  ;g 5 a E g f .w. 

-Fo,i' calculada ;ga-quantidade de amostra necessária para preparar uma ag1§§tà§ci%  
zdi"ss'oivido,;qtiátehha uma concentração equivalente; a t0 vezes a dosagem mà? a' e 3 
ia massa correspondente foi caicuiada pela seguinte equação: _â Z z É 

Q 3:- 

_  mam=DMUxVx1O  
-mámiéiosvàioríriumérico da quantidade de amostra a ser pesada, expresso em mg; 
9MB- é-rovalor- numérico dadosagem máxima de uso do ;produto expresso em mg; 

'V_.é_ 'o' _valor numérico do volume requerido da solução da amostra, 'expresso em litros. 
'Uni -trasco 'lávador de gases de t_ t. foi avolumado com aproximadamente' 1 L de água 
destiladàÍç -cohectado ao cilindro contento o produto, utilizandcwse na montagem do sistema 
majtéfrijais-firifertes como objetivo de evitar possíveis contaminaçôes. Posteriormente o frasco 
toi_ pesado em* balança _com precisão de 0,01 g, sendo então aberto o oiiindro e o produto foi 
ljdrbglfaajcio através da àgua .até que se atingisse a massa de amostra _previamente 

_caioq'ia"cia. _ 

-0 oexoessodeíoloro dissolvido na água foi neutraiêzado com adição de aigumasgotas- de 
-._soIt,-._1ç_ã_,o;1^¡h_\_0:-de tiosuifato de sódio. A presença de .cioro-rfoi verificada com adição _de _uma 

soitiiêãoéc*tm_posta pela. mistura de amido com íodeto de .potássio t0 %'. 

.NS'F'Bioensa3o$ «Prestação dra-Serviços de Anátises e Certiñoaçáo Ltda. - Rua Patermo. 257 - Viamão -» Rs - CEP 944B0~Tzf$ 

' Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 l e-mail: _ 
-inataiaoão de Teste Reconbocída em Gonfdrrraídade aos Principios das Boas Práticas de Laboratório - EPL 



_Estuüoâ 3?.3Â2?PQT1B”-042-15  : n u'  
:Avaíiação da Conformidade-de Produtos Quimicos para Tratamento  Bwgmgaos_ 

_Págíñafide 9: - 

~2.4:2.3Padro'i1jização 

--Ferto,_rmwangan_ês, Níquel, Selênio, Tálio e-zinco 

-A-soIução-.nbtidamwo item 2.4.1 foi utitizada na determinação .dos eíementos A!, Sb, A35, Ba. 

--Umfa -aíiqootà; :de 100 mí. da soíução preparada conforme itém- 2.4.1 foi transferida para umj 

'fraàçoíglvinkiejrgg :ao qua¡ foram adicionados 5 mL de HgsogpA. 2.5 'mL de HNO; PA e 151m1... 

.de-EKMÚQ.: 5%:3(mlv). Apos 15 minutos de repouso adicionou-se 8 mL de !(28303 5%. A 

_ ¡iráráírérifugiitgo'oxcesso de permanganato. 
'àxsolu_çãojasoijrn .obtida foi- utilizada ria determinação do Mercúrio por geração de vapor frio, 

. . _ Mumcmlo UE LAVRINHAS  .. DOQMARÇA UE CRUZEIRO-S” 

 úuTENTlco Aíg;§',;?§¡'T1T¡Ép-T§6nn:.r.cn oue 

COHÓÍQÕGS de Eaháiise  comem: coraf ÃÊIGaNAL, IIÉJaGUE DOU “'- . . AVRINHAS, p 
@oro-zerar rshimadzu L j” ;mm  

_'Témperatüra-zda-..coluna 35°C VAUW “MTE “m” Em “E DE ' 
-Tàmp;e_a.ràt_uraríq9 _injetor 250% 
Programação-de temperatura 35°C n» 3 min; 3°clmio até 50°C «- 1 min; 

_ ' ' ' ' 40°Cfmin até 240%: -: m1 ,25 min. 
Método-oe: imitação split 

;REÊULTADIÂS 

de 'Águia ~ @Ecko-gás ã ¡muámmu 

Ajooncehtraçãosdas impurezas detectadas nas -soluções de anáiise foi ajustada para refãotir 
a conroentraçãta- destas na _ àgua de consumo humano¡ do' _acordo com as seguintes 
equações:- 

CIPA #CID -x DMU CÍPA = C1D x 10g mg/L 
_ Cool 3489 

Onde:: _ 

'C55'rêràêoonxzeotração da impurezaoetectada na anãriise-iàboratoríal... expressa om mgfi.. 
.CsjoígíÍéTa ooñçejrítração _da soiução preparada pelo Iab-oratórloâ expressa em' mglL. 
GiFfA- é_ :a çgncoottaçâo da soíuçào da Empurezà_ Pàdrorgizada na água para consumo. 
-hurinàno,. oojo resultado deve.ser_oom_parado com 'a CSI-PP (concentração _máxima perzoítíoa 
"de": íúgrírioàffçietermihadzz imoureza, resutrante da 'adição de um 'único .produto à água para. 
'cooSúoào'ÊÍh'u'màoo. 

25414534 A331¡ àbão 

o pfQdLàÍQ_.fÇ§_,Í=Êa:V_a|Íadü através de comparação entre CSPA e CJPP; 
:Ç_l_PA;_›_s-'ÇI_PP.;ooproduto é." aprovado, .clPA >'C'IPP o produto é reprovado. 

2.-4j.:á_1-.'Píre'pàraç'ã'o da solução de- anáilse para determinação da impurezas -motálícas 
:2.r4.4.1..._Aiumíri_io, Antimõnío, Arsénio, Bárío, Beríiio, Çádmlo, chumbo, Cobre, Cromo, 

"Begzüdi-;Pbq Gu, Cr. Fe, .MrLNLSe. TI e Zn por ICFEGES conforme Standard Methods 3120. B, 

'z.?4'.-_d;2; Mercúrio 

mistura-toi_ então aquacida- (95 :t: 5°G) em banho-maria 'por 2 horas. Decorrido este período a 
Soiuçâo' ÍOÇÍ resfriado¡ a temperatura e tratada com. 4m1. do cloridrato de ohídro-xílamina 12% 

segondostandàrd Methods .3112 B. 
.. AS PESSOAS Hunt_ DE RFAGL~TRO CEVEL D 

OF E NOTAS 
NATURAH; E TQBELIAO D 

UAm-á aiíouoíà de ro' mi. da solução 'obtida' no item 2.4.1 folstçrwrsferídee EaEEQÍfHLWÊÊÍZO Head 
&Sparíe le' &azdetérminação 'dos VOC*s foi realizada' por oromatogfgíçêtâáíããíràãj método 'É-PA. 

A( 'médiañdos resultados normaíízados (CZ-IPA) e os valores da Concentração- de ímouroza 
Permis$_ívei..p_or Produto (CIPP) baseados na .NSFIANSI 60;'2015, obtidos parao produto. 
egtãÍo apresentados na Tabeia 1. ' 

NSF Biooosatos e Prestação de SewIços-do-Anáüses e corria-cação Ltda. - Rua Paiarmo, 25? › Viamão - RS - CEP 9446047 
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 i ewmajt gf-Qlg§g§ajg§@nsf.o;g 

-inslaíaçàca de Tesla Reconhecida em Conformidade aos Princípios das Boas 'Práticas cia-Laboratorio ~ EPL, 



Estuda'Í33732›_PQ3"1'6=-042-16 ”_  ' -   
\ ' Avàtiàção.dajcoqformídade de Produtos (Zluimicos para Tratamento  Bmmsmús 
1 de; Água_ _- Clomgás  ,Mamma 

.Pàgíña 7.06 9.' 'Q 

-Tabaia 11: _Vetores de CIPA e CiPP para-a substância teste. 

Parâmetro; _ _ _ _ em# (mgfi.) em¡ (mgIL) _àfomgfzeagftfgãíg A-vaííação-  _ _ _ _ .' impurezas metálicas . _ 

Aiurriêní- 3 - Q Q Q  0.02 _ _ 0,001315 0,003 Aprovada 
Anfímõljiõí  ' _  ' 0,0005 ND _ 0,0003 .Apravaáa 
Arsénio'. . -- . 0,001 ND ' _ 0,0004 .Aprovado 
'Êáfí-O- _  .. 0.07 ND . 0.0001  _Aprovado 
Berííia _ 0,0004 _ND 0,000532 Aproyadcs 
'Cádm q. _. '. ÍWÉ 7 -- - 0,0005 _ ND .000003 -_ .Abrovado 
Chumbh Í' . .. . . 0.001 ND 0,0003 ' Aprovada 
Cobre Q  ' ' _ 0,13 0,520092 _pagam ' _Apfàvadcy 
Cfúmpf. . . . - - - 0,005- <0,001 0,0003' -Apravado 
*Ferro _ _ 0,03 0,0023) 0,001- Aprovado 
Manganês: '   0,01 43,005 _ 0,0002 Aprovado; 
Mercúãp= -_ - ' :: ' - - 9.0001 . _ . NO _ 0,0000? AprovadeÍ 

/W NÍQUÉÍQ I ' ' 'z : __ ' ' ' .  _ 0,00? ' ND _ 0,0001 Aprovado 
' 'Sefê0Ê0_. _ . . 0,001 ND 0,0005 É Aprovado 

Táiio_ __ _ __ _ moooz ND 0,00m Q Aprovado 
25H00' ' ' -- - -Í_ - Í ' 0,5 1 000516 0,001 ' ' Aprovado_ _ - . _ __ _. __ voc:  . 

1.1..; Dioioroeteho 0,0007 __ ND 0,0001 Aprovado 
3,2. pictbrobenzen-o - 0,001 ' ND 0,0002 - 'Aprovado 
1 ,2,-' .Dialofbàtàbó _ 0.0005 ND 0.0001 Agr-avaria 
1;.2-.- .Dicloroeteno-(cis + trans) 0,005 ND 0,0002 _ Aprovado 
1,44 Díciorobénzíenó." ' 0,003 ' ' ND 0,0002 Aprovado 
Benzmo' ' - " ' " 0,0005 ND . 0,0001 _Aprovado 

Ciaceçto-daviniiai Í ' _ 0,0002 ND 000006 Aprovado 
Diciorometanp_ ' 0,0005 ND 0,0003 Aprovado 
Estírenb . _ . - 0,002 ND __ 0,0002 Aprovado 
Etiíbéhzeñó - -- - . . 0,02 ND 0,0002 Aprovado 
MonoCIàrGbeHzenOÍ ' 0,01 ND 0,0001 Aprovado' 

- Tetracfcreto de carbono '00004' NE) 0,0001 -Aprovado 
f¡ Tetraçlçiroéíena' ' ' ' 0,004 ND ______0,0001 _ - - Aprovado 
g ~ -Teluaño _ _ _ __ 0,017 ND 0,0001 Aprovado 

Trêctotobànzenos  _ ' 0,002 ND 0,0002 __ Aprovado 
Trícloroetenog, - - ' 0,002 __ ND 0.0001 Aprovado 
'TríhaíemetanoàTófai-s 0,008 ND 0,0002 Aprovado __ 

Xâtenos  ' ' Í' ' 0.03 ND 0,0002 '  Aprovado 
' Clfàar-Çóñçentraçãoxia impureza padronizada; 

. - jClPECohcentraÇãb daímpureza permíssívelpor produto; 
' NDE-?Nãú -Dé1aót'ádc›;.,nesfe' caso a concentração e menor que o Eimête de detecção nomaatizado. 

UFIÇQAL DE REGEFTQD ClVlL UBS PESSOAS 
NÂTUEUHF: E TQBELIAO DE NOTAS 

no rvlumtznpro DE LAVRiNHAS 
comnncn DE CRUZEIRO-SP 

NELSON [MAS DE BARROS JUNIOR 
OF|C|AL E TABFLUAO 

FaUTENTICÂÇÂÊ 
AUTENTICO .uíeÍÊz-fníTe coma REÉRocsumcn QUE 

CÚNFERE CUT! O  FE LAVRINHAS. r-_- 
1ENT com seu) as DE AUTENTICIDADE 

NSF Bioensaãas_ Pnresfaçào de Serviços de Anáãisesg Ceníñcaçãa Ltda. - Rua Palarmo, 25? - Viamão ~ RS ~ CEP 94480- A 

Fane: (51) 3493-6886 Fax: (51) 343345885 i' emaíi; n5f~bfgeg§§o§@ns§.grg 

Enstalaçãofdé Teste Reconhecida em Conformidade aos Princípios das Boasmázicas de Laboratório w BPL 31% 

   
         
               

 



Eãtuüotj- :3732'-_RQT16+042~16  ›. _ _; 

Avaliàzção-daícohformídade de Produtos Químicos para Tratamento  Bmgmñmós :ie-Água -._ÇIor<›._gás  ¡mmmàn ' - 

'PãQ.3?18"8íd$-9" ' - - ' " À ' ' 

4- WPJQ-:USÂCV 

_âonfoçmeflklBR 15-?8-422014 "Produtos químicos utiiizados noiraíamenio d-e...água para 
_consürijo_ humanas - 'Efeitos a Saúde - Requisitos”, à 'substância :este Gram gás foi 
'con$iõerada'=APROVADA para os 'parâmetros analisados: impurezas metálicas e. VOC 
(compxzstbs. ;órgániczos vnláteis). 

;suamzauavamísnro 

Q &Plazãzicfde Estudo, os üadas Brutos e c; Relatório Final são mantidos arquivadosçzor _um_ 

_Períêdegxxwínímcxííe Cincoànoàe arsubstãncia :este por um 'perííodom-í-nímze de SKI-días àçáós, 
_o-;enperraméntjc§':=dos Estudos nas dependências da' NSF _Bi'0e_'nS§a_iDsí - Presta-ção de serviços. 
_deqêyzãáíiáçsjei_Certificação'Ltda ' ' ' ' 

"S....RLE,F.E=RÊNÇJ_AS ?BIBLEQÇBÍRÁFLCAS 

,N íABISÍT' NB??  “Produtos químicos utilizados no] tratamento de água para consumo 
› HQIÍÊQÚÕZ á-z-.ggfgítuçs -a Saúde n Requisitos.” (2014). 

n 'NSF International SÍandardfAmerícan National Standard NSFIANSã 80 «- E015 ?Drinking 

_Waí'e;1'.'f1'§§at_m§§3§ ;Chemjçals «- Health _Effects”. ' 

viamãga, 21,¡ ea 1 20% 
'za V '. 6 _ , L. r _,._ j Q _ At, Pksbonà 

XÊÊFICML DE hEG' 7-" 9° “V”- D    _ ..N    -Í _à ' n a E TABEUAO DE NOTAS 
. .. ,..  _ ' a N ãToU:f:~¡C¡p¡o ng LBVRINHAS 

» ,- - -~  › ; - E CRUZEIRO-SP  Meiodos Santcâ Nrfszvrlxlngl:: :E BARROS JLINIOR 
Daretor-kdeifísiudo ' enem e Tngagno ^*3 M_ cru r CA CIUE 

AUTENTICD A PRESENTE copm FÉPÊÍLJJE D\ I 

CONFERE com ORlGINAL. ÍD E 

Rua Pálàrmoí, .257 ›- Viamão - RS 
OU FE 

   LAVRINHAS. 

“DO 50h.¡ .E COM SELO o: DE AUTENTICIDAUE 
vn - 

(W 

NSF-Bícsnsaiosê- Prestação de Serviços de Anáiises e Certificação Ltda. - Rua Palamze, 257 - Mamãs»- RS - CEP 94480375' 
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885¡ emaêíz g§f-gioegs§]g§@nsf.o[g 

Énstaíaçào da Teste Reconhecida em Conformidade aos Principios das Boas Práticas .de Laboratúria - EPL 
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'Avaliação-xjagconformidadaa de Produtos Químicos para Tratamento  Bmgmsmog ' . .de-Aguàf-ffllorb gás  - 

-Págin-as .deza ' ' "mal 
_ ANEXO l 

Certificado dezüeconhecímento da_ Conformidade aos Princípios das Boas _Práticas _da 
Laboratório 

  
     -aapíràim ?cederam da mas? 

@Mário do_ Ômmwüvànõñio. Eàéúáüíg e Camas-cio É-Záííàríór 

Ifsêacâcnai da wireàogíaj. @mandada a Tmwiagêa ~ !mau-cz 

: Cóprzifarraçãâ'GeraI-daácwdftaçãa 
.Àíéfêiríiãqdc árasficlmda. ymffcmnranin da @nfmnídada aos 
fzfgpçsplpszdàn mas Práticas. M. uouwww da 0605 .  .;“  .ÍÍ1'«._  

Becoíxhecímentó ri* BPI.  
    

      
  Racmbwzwmo mem; 14-5-3004 

Ií-.aboratório de &nsaias em Agrotóxicos e Produtàsüuímicos y- SP1. 
.NSF Bíoerxsamsw Prestação de SBNÊOS de análises e--Canifâcaçâo Lica. 

Rua Paíemzo. 257 w Viamão - as 

à ;Gççmenagão (Serei de Acreditação do !atuam concede á Natação das taste acãma 

?ícfàniíñcada o moonhacímnzo da confomzfdade aos 96mm» das anes- Mimas do 

;Laâxàiàfógrfofda OCDÊpam a condição da mudos :dia-diabos de seguram â saúda e ; z 

ao' mio ambiente, mim no Programa Btaslfeífo da &fonfraramnlo EPL. com a ' 

seguiam -daünfçào da ascópó: ' 3 

_ _  no aspeciaiídadecmestudw Gatiegmtasdaieém-darrmta 

- Tsàmzmaácoaxufmicw: Estudos Toatimãógâma: #serotóxicóa &wacompmanees eum; 
I -Eâftxdçç _da : __ Éâüníos ~ Produtos Faâmíwémkaow;  cem Organismos »amam o -0oam§üco.a: 
-Tezraham Estudos some o cmpoctmaaiomn - ?www de   Ar a. Bioatumuêaçãv: Eatiaãoe de -Produsos vmmm: 

:uouwww Estudos do (rimos _em me :esmas «vâenommat 
.a Emzisismaa Hawk: 09mm Maxime:: a -mmmaumm1muam; 
cjmlca: Avawção da &raridade; Swaâdda em - Ramed&. 

. . üemfçiantesfsunvéa .ão Win60 de ::alusão ü 
-Uaôi- _Avaliação 'da .Asívídaôrg Funaieida m 
-Dâàírñàíaniasi Femme:: o  de 
:Paraense: Pureza_ da Camisa  
íâstàzbiñdacsu de esmagar: -- Agonia 

.  de Caxbrolm 6 à ta:  ::m5, fr. 9: _A33 Ymnperaim. Metais s¡ 

-&IOS'í005_~ Agwe-waobioâógfàoddacoñtraia_ 

mzásammwmmm wwma' ' wamwacnmamnro 'precisas'  ::amami átiàaááwadamçãaàxgewa -.  s.;-   ziàiñodaoçaaomaemnsñ&dãsssuvrámramwawfosam 

êtiiáâssâwãam-aois  ;Mv C 'Vaüaadaz 146m0?? . 

Guilherme Andrade Campos Pedrosa DA _ 1' _ 

COMÃBÕECÍOÍ Gem! d# Àâfõgçügg  CIVH. nas FESS _ A 

 
           
                        
       

ELIDÚ DE NOTAS 

. .. .  LAvRINH-“s 
z -.I 7- ..w BE cnuzElRfJ-SP ... .,r.~w:_?'W  "  

--  I  __ 

       
guTENTacAGAP_ pneGRnrucn mas 

MGFINM.. DCI @UE “D” FE 
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emitem; 
WEMICÀ 
CNPJ 03.1 57.268f0001 -20 ÍNSCR..EÊS'I". 283.05 7.030. E 18 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 
EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 434/2016 

j A Signatária GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda., CNPJ 03.157.268/0001-20, neste ato 
representada pelo Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro portador da Carteira de Identidade n” 15.373.701-3 
SSP/SP e do CPF n° 051.816.248-63, DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 
pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente 
licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas todas as despesas com , imposto, taxas, 
seguros, descarga dos materiais, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 
contratada. 

Cruzeiro, 10 de Novembro de 2016. 

noel Garcez Ribeiro 
no.1 .373701-3 ssa/sp 

c .o51.a1s.24a-ea 

É 
Rua Projetada A. 136 A - Distrito industrial ll - Citizeirtx-"SP a CEP i270l-970 - "Telefonef Fax(l2) 3 E41 2h14 & EQ 

@l 



&ÉÍÊWIÊA 
CNPJ 03. l 575268/0001-20 INSCILESF_ 283.057.030.1 18 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

ñ PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N” 07/2016 
Í PROCESSO LICITATORlO N° 434/2016 

A Signatária GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Quimicos Ltda., CNPJ n.° 03.157.268/0001-20, neste ato 
representado pelo Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro portador da Carteira de Identidade n° 15.373.701-3 
SSP/SP e do CPF n° 051.816.248-63, Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da 
licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Cruzeiro, 10 de Novembro de 2016. 

rcez Ríbéím   

Rua Projetada A. 136 A - Distrito líndustrial E I - CruzeiroziSP «- CEP 12701-970 - Telefone¡ Fax (i2) 3141 2144 w 



IMIEIJSTRIA Qu!" 
CNPJ O3. l 57.208/0001 -20 INSCILES l'. 282.057.030.¡ I S 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 4 PiumhiJNiG 

Processo Licitatório n° 434/2016 

Pregão Eletrônico n” 0712016 
Abertura: 16/11/2016 - 10:00min 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que 

integra o instrumento_convocatório da licitação em epígrafe. 

l-IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: 

azão social do Licitante: GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Quimicos Ltda. 
\_ -NPk OÊLISIZÓS/UODI-ZO 

\. 

Endereço: Rua Projetado A n° |36 A - Distrito Industrial II - Cruzeiro - SP. 

E-maii: rosangela@grcruzeiro.com.br 
Telefone/fax: 12-3141-2 I44 

Representante Legal 
Nome: Wander Manoel Garcez Ribeiro 
identificação: brasileiro, casado, RG. N° l5.3?3.701-3 SSPISP, CPF n° 051 .8 16248-63 
Qualificação: Sócio 

Item Descrição do produto Marca Un Qtde. Valor 
Unit. 

RS 

Valor 
Total 
RS 

01 Cloro Gás-CIZ , em cilindro de 50 Kg. para Katriuzn 

desinfecção de água para abastecimento 
público. 

5.000 11,30 56500.00 

Esgeciiiçações 
Teor de Cloro Líquido CL2 ¡nínimo 99,5% 
Resíduos não voláteis : máximo 75 ppm 

Teor de Ferro : máximo 10 ppm 
Umidade : máximo S0 Rpm L 

- Validade da proposta : 60 (sessentzúdias, a partir da data de abertura do Pregão 
- Cond. de pagantento : Conforme o Edital 
- Prazo e local de entrega : Conforme o Edital 
- Impostos, taxas, frete, descarga e outros : Inclusos no preço ofertado. 

Cruzeiro, 16 de Novembro dc 20l6.  

  6.15.- 3101-3 sswsp 
car. 05131524353 

Rua Projetada A, ¡36 A - Distrito industrial Il - cruzeirolsP v- CEP 12701-970 - Telefone¡ Fax (i2) 3 i4] 2 [44 



oposta e Laudo 

Assunto: Proposta e Laudo 

De: "Anderson Zinani" <anderson.zinan¡@grcmze¡ro.com.br› 
Data: 17/11/2016 10:56 

Para: <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 
CC: Rôsangela Ribeiro <rosangela@grcruzeiro.com.br> 

Bom dia Sra. Maria das Graças/Pregoeira, 

Anexo a Pro posta com o preço ajustado e também o Laudo do Cloro Gás, referente ao PE 07/2016, da Empraa GR Indústria, Comércio e 

Transportes de Produtos Quimicos Ltda. 
OBS. Por nüleza oonfirmaro recebimento.  

A Anderson linanl 
Departamento Comercial 

*m a (12) 3141-2144 A Ramat 217a 
mostar¡  andergg zingngg' grcruzeârg combr 

/ñmtes de in-prin-ir pense em sua responsnbiiidada e cormromsso com o MEIO PMBIENTE! 

\ 
- Anexos: 

PIUMHI PE 07-2016-16-11-16-Propostapdf 186KB 

LAUDO NBR 15784 CLORO 2016.pdf 23MB 
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 :winter/raia 

ÊUÍMÍCÀ 
CNPJ 03.157.268/0001-20 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi/MG 

Processo Licitatório n° 434/2016 

Pregão Eletrônico n° 07/2016 
Abertura: 16/11/2016 - 10:00min 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

l-IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:  Razão social do Licitante: GR 1nd. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda. 
l CNPJ: 03.157.268/0001-20 

Endereço: Rua Projetada A n° 136 A - Distrito Industrial II - Cruzeiro - SP. 

E-mail: rosangela@grcruzeiro.com.br 
Telefone/fax: 12-3141-2144 

Representante Legal 
Nome: Wander Manoel Garcez Ribeiro 
Identificação: brasileiro, casado, RG. N° 15.373.701-3 SSP/SP, CPF n” 051.816.248-63 
Qualificação: Sócio A 

INSCREST. 282.057.030. l 18 

Item Descrição do produto Marca Un Qtde. Valor 
Unit. 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

01 

público. 

Especificações 

Umidade : máximo 50 ppm 

Cloro Gás-CIZ , em cilindro de S0 Kg, para 
desinfecção de água para abastecimento 

Teor de Cloro Líquido CL2 mínimo 99,5% 
Resíduos não voláteis : máximo 75 ppm 
Teor de Ferro : máximo 10 ppm 

Katrium Kg 5.000 11,30 56.500,00 

- Validade da proposta : 60 (sessenta)dias, a partir da data de abertura do Pregão 
- Cond. de pagamento : Conforme o Edital 
- Prazo e local de entrega : Conforme o Edital 
- Impostos, taxas, frete, descarga e outros : Inclusos no preço ofertado. 

Cruzeiro, 16 de Novembro de 2016. 

  3.15. 
. commons-Sã 

33701-3 SSP/SP   
Rua Projetada A, 136 A - Distrito Industrial II - Cruzeiro/SP - CEP 12701-970 - Teiefone/ Fax (12) 3141 2144 



INDÚSTRM 

QUiN|CA 

MATRIZ 
Rua 'Projetada A - N° 136 A - Distrito lnclus-"lrial II 

CEP 12.701-970 - CruzelrolsP - Telefax: (12) 3141-2144 
CNPJ: 03.157.268/0001-20 

Inscrição Estadual: 282.057.030.118 

FILIAL 
Rua Joaquim Aricó - n°468 - Centro Empresarial N. Sra de Fatima - Betel 

CEP 13.148-153 - Paulinia/SP - Tel.: (19) 3844- 4017 
CNPJ: 03.157.268/0002-00 

lnscrição Estadual: 513.464.194.110 

www.grcruzeiro.com.br 
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"agf PÉ”- 

.      -NIRE n° 315.200.633.433 “a, eu   'E  
cities/Mr 11° 60.858.131/0001-36 i ãgàthm 

" '-  M** 

Pelo presente instrumento particular e na melhor roàa de direito, .= abaixo r¡ nomeados e qualiñcados e ao iinal assinados, a saber: ~ 

\GILVANO JOSÉ BIGNDI, brasileiro, empresário, casado sob 0 regime de 
comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG n 2° 

4.804.125-7 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ° 738.914.448-34, 
domiciliado e residente na Rua Albuquerque Lins, n ° 45, apto. 802, Segundo 
Retiro da Mantiqueira, CEP. 12.712-630, Cmzeiro, SP;  

 

*FIORE BIONDI NETO, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula 
de- Identidade RG n ° 5.598.979 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ° 
738.921.578-04, domiciliado e residente na Rua Mário de Souza Reis, n ° 92, 
Vila Rica, CEP. 12.712-660, Cruzeiro, SP; 

a GILBERTO BIONDI, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão 
. universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG n ° 22.510.677-2 - 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ° 738.919.918-00, residente e 
- domiciliado na Rua Capitão Otávio Ramos, n ° 970, Morro dos Engenheiros, 

CEP. 12.705-550, Cruzeiro, SP; 

!SEMANA FANHA BIONDI, brasileira, divorciada, empresária, portadora da 
Cédula de Identidade RG n ° 25.530.924-7 - SSP] SP, inscrita no CPF/ MF sob 7 

o n ° 830.894.627-53, domiciliada e residente na Alameda das Hortênsias, n °  
40, Jardim Primavera, CEP. 12.712-140, Cruzeiro, SP; 

\sxwiuvo mono¡ mao, brasileiro, empresário, 
Identidade RG n ° 30.473 r. or. - SSP/SP, ' «u- 
976.284.688-53, domidli .. e residente na - en¡ = 

Centro, CEP. 12.701-000, r 

      

 
  'cir0, e HI# sob o regime de 

~ portador Cédula de Identidade RG n ° 
9.288.134-8 SSP/SP, in ° no CPF/MF sob o n ° 065.382.458-03, 
domiciliado e residente na ' 'r Albuquerque Lins, . '- egtmdo Retiro da 
Mantiqueira, CEP. 12.712- 
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Únicos sócios da sociedade empresária” Ltda. sv . mnúsrnm e 
oonmncro LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.” 60.8583- 3 0001-36, com 
contrato social arquivado na JUCESP sob o n.” 35.208.438, sendo a 
última alteração feita 06/07/2007, sob o número 223383/07-9, com 
endereço do escritório central na Avenida Governador Jânio Quadros n"- 911, 
CEP 12.720-000 - Vila Dr. João Batista - Cruzeiro - SP, e fábrica na Fazenda 
Mato Quieto, s/n°, no Distrito de Pinheiros, CEP 12.760-000, municipio de 
Lavrinhas, Estado de São Paulo, têm entre si justo e contratado este 
instrumento, requerendo as retiñcações que ora se fazem necessárias: 

1. nnrIrIcAQns nncnssluuas: 
Torna-se necessário _gd que houveram observações e alterações 

após o registro do Contrato Social na JUCESP, em 06/07/2007, sob o número 
223783/07-9, nos seguintes tópicos: 

a) quanto ao endereço dos sócios: . 

1. O81'. GilvanoJosé Biondipassaaresídirna RimPedroRibeimda 
Silva n.” 83, Vila Pctulo Romeu, em Cruzeiro, SP. , CEP. 12.710-560, 
Cruzeiro, SP.; 

2. O Br. Fiore Biondi Neto, de divorciado passou a ousado com separação 
- totaldebensearesídirnaFazendauatoquietqslntemPàaheiroscEP 

12.760-000, distrito de Lavrinhas - SP.; 
3. A sr' Silvana Fátima Biondi, passa a residir na rua  n._° 

727, Vila WashingtonBeIeza, CEP. 12702470, Cruzeiro, SP; 
4._ 0 Br. Silvano Biondi Filho passa a residir na Av. José Novaes 

Sobrinho, n. ° 1920, casa O1 - Residencial das Palmeiras, Jardim Paraiso, 
CEP. 12.721-230, em Cruzeiro, SP.; 

5. 081-. Alexandre Biondi passaaresidirnakxzaPresidenteáisoeiirw' 
Kubistoitek de Oliveira, n. “195, Retiro da Mantiqueira, CEP. 12.712-680, 
em Cruzeiro, SP. 

b) quanto ao objeto social do escritório sede, com .NIKE 
3590328141115, sito à Avenida Governador Jânio Quadros, n.” 911 -pVíla 
Dr. João Batista, CEP 12.720.000, é preparução de documentos e serviços 
especializados de apoio ahahah-ativo, não especificado anteriormente 
(8119-9199). ¡ 

c) na CLÁUSULA OITAVA, o parágrafo único passa a constar deste 
Instrumento os diretores nomeados em ata para a diretoria executiva. 
c. 1) Ressalto-se que o diretor de png” a empresa DL HOKARZEL 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-HE, inscrita no CNPJ/ MF sob_ o 
n.°10.433.325/0001-11, escritório na rua Comendador Joaquim Amélie 
n.° 84, Regina ' 5-. 12.705-520, em Cruzeiro, SP., por seu 
representante legal o . D ON LUIZ PAES LEME MOKARZÊL, brasileiro, 
casado, porta ida de 

       

  

entidade RG. n.° -Lsoecso-sxslzsp., inscrito _ _ l 



o ' .- 
no CPF/MF sob o_n.° 5483385848/49, mgenheiro químico gistrado no 
CRQ/4' Região sob o n." 4327321, não mais pertence eo quadro executivo 
de empresa, 
c.2) A diretoria !incentiva composta por diretores não sócios, desta 
empresa, são: para o cargo de  o representante legal da 
empresa Lam CONSULTORIA económica s/s - ins-aim no CNPJ/w sob o 
n." 06.881.001/0001-79, com endereço na Rua 'Prefeito José de Souza Braga, 
n” 90,'Víla Paulo Romeu, CEP. 12.712-040, em Cruzeiro, SP.; na pessoa do 
senhor LUIZ DE PAIVA BRANCO, brasileiro, viúvo, economista, portador da 
cédula de identidade RG. n.” 10.380.010- SSRSP, inscrito no CPF] MF sob o 
n.° 494.442.718-20, domiciliado e residente na Rua Prefeito José de Souza 
Braga, n° 90, Vila Paulo Romeu, CEP. 12.712-040, em Cruzeiro, SP.; para o 
cargo de diretor comercial o senhor JORGE LÚCIO na ouvem.; , 
brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG. n.° 
15.373.098-SSP.SP., inscrito no CPF/MF sob o n.” 053.245.518-56, 
domiciliado e residente na Alameda Julieta Laquis Cossermelli, n.” 73; 
Residencial Vista Verde, Jardim Paraíso, CEP. 12.721-011, Cruzeiro, SP. ; 
para o cargo de @inte industrial o sr. FILIPE RAPPA 310111011', brasileiro, 
engenheírmeasado, portador da cédula de identidade RG. n.°30.587.970-4- 
SSP.SP., inscrito no CPFMF sob o n.° 285.621.128-36, domiciliado e residente- 
na rua Sete de Setembro n.” 477, centro, Cruzeiro, SP., CEP. 12.701.140, 
todos presentes na assembleia, e que após nomeados, declararam sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a admirústração da 
sociedade, por lei especial, ou em Irirtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussâo, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema ñnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade que, de acordo com o 
artigo 1.011,§ 1°,doCódigoCivil. . 

d) Na CLÁUSULA HORA resolveram modificar o quorum para as 
votações no CONSELHO ADHÉÍSTRATHÍO, ficando a partir desta data., 
assim determinado: 

2/3 do capital social para . 

qdesignar e/ou destituir a Iv   - orla Executiva, não sócios, lixando-lhes os 
poderes, limites de alça . =. n 'buições, a remuneração e a forma pela q 
representarão a sociedad - -s u como a expulsão extra judicial de sócio 
por justa causadanterioz- u Marc c); 

a a sociedade ' ' (Lei de Falências n” 
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e artigo 1.076, inciso I do CC. (anterior inciso n); 
-b) aprovação das contas da administração, nomeação e destituição de 

líquídantes e julgamento de suas contas, de acordo com os artigos 1071 , 
LVII, e (1076, III do Código (Evil (anterior inciso b). › 

e) iixar a orientação geral dos negócios da sociedade; (anterior inciso d) 
d) aprovar políticas  de Contratação, de Produção e de) 

:vendas a serem seguidas pela Diretoria Executiva, não sócios, (anterior 
inciso e); 

_ e) ñscalizar a gestão da Diretoria Executiva, não sõciog e examinar, a 
qualquer, 'tempo toda documentação da sociedade (anterior inciso f); f¡ - i) aprovar mensalmente o relatório da administração e as contas da 
Diretoria Executiva, não sócios e anualmente a politica de cargos e 
salários da empresa, (anterior inciso g); ' 

g) autorizar investimentos que ultrap&em a 05% (cinco por cento) do 
Lucro liquido do trimestre imediatamente anterior, no timestre seguinte, 

o (anterior inciso h); 
h) resgatar recursos financeiros da conta especíñca, aberta com o objetivo de 

aplicação linanceira dos recursos excedentes da necessidade de capital de 
giro da empresa, anterior inciso i); 

i) vender, ceder, transferir, trocar, hipotecar, empenhar, gravar ou de outra 
forma dispor dos ativos da sociedade (anterior inciso j); 

j) deliberar a respeito de eventuais discordâncias entre os membros da 
Diretoria Executiva.,  (anterior inciso l); 

k) convocar Assembléia Geral ou reunião, quando julgar conveniente, 
(anterior inciso m); 

l) abertura de novas contas bancárias em nome da empresa, (anterior inciso 
n). 

 

e) Ainda na CLÁUSULA HORA RESOLVEM ACRESCENTAR A “alinea m” 
com a seguinte redação: 

m) autorizar todos os pagamentos, e a forma de sua efetivação, [se à vista ou 
parcelado] de toda e qualquer dívida íiscal: Municipal, Estadual ou 
Federal, apresentados à empresa. 

,j J/D 

 Em razão destas alteração 
melhor forma de direito, 

soivem consolidar seu Contrato Social, na  
   = , casado em .regime de 

l ula de Identidade RG n ° 
inscrito no CPF/ _ n ° 738.914.448-34, . 

  comunhão universal * 

4.804.125-7 - SSP/S .    

f' 



domiciliado eresidenté na Rua  335:) da S' . .° 83, Vila Paulo 
Romeu, em Cruzeiro, sr. , cap. 12.716-550, Cruzeiro, sp.; 

- FIORE BIOHDI NETO, brasileiro, casado com separação total de bens, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG n ° 5.598.979 - 
SSP/ SP, inscrito no CPF] MF sob o n ° 738.921.578-04, domiciliado e 
residente na Fazenda Mato quieto, s/n', em Pinheiros, CEP 12.760-000, 
distrito de Lavrinhas - SP.; 

GILBERTO BIONDI, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão 
universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG x1 ° 
22.510.677-2 - SSP] SP, inscrito no CPF/ MF sob o n ° 738.919.918-00, 
residente e domiciliado na Rua Capitão Otávio Ramos, n ° 970, Vila ñ Regina Célia, CEP. 12.705-550, Cruzeiro, SP; 

' SILVANA FATIMA BIOHDI, brasileira, divorcíada, empresária, portadora da 
Cédula de Identidade RG n ° 25.530.924-7 - SSP/ SP, inscrita no 
CPF/MF sob o n ° 830.894.627-53, domiciliada e residente na rua 
Independência n.° 727, Vila Washington Beleza, CEP. 12.702-470, 
Cruzeiro, SP; 

SILVANO BIONDI FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
30.4737806-2 i- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ° 976.284.688-53, 
domiciliado e residente na Av. José Novaes Sobrinho, n.° 1920, casa 01 
- Residencial das Palmeiras, Jardim Paraíso- CEP. 12.721-230 , em 
Cruzeiro, SP.; 

ALEXANDRE BIOHDI, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
9.288.134-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ° 065.382.458-03, 
domiciliado e residente na Rua Presidente Juscelino Kubistchek de- 
Oliveira, n°195, Retiro da Mantiqueira, CEP. 12.712-680, em Cruzeiro, 
SP.; . 

     
 
 

Únicos sócios da sociedade empresária Ltda. SUALL !INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA., irlscrita no CNPJ sob o n.” 60.858.131/0001-36, com 
contrato social arquivado na JUCESP en¡ data de 22/06/1989, sob o n.” 
335.208.688.438, sendo a última alteração feita 06/07/2007, sob o número 
223.783/07-9, com endereço i r escritório central na Avenida Gcverna r 
Jânio Quadros n” 911, CEP f 20-000 - Vila Dr. João Batista - Cruzeiro 
SP, e fábrica na Fazenda M Quiche, s/n”, no Distrito de Pinheiros, CEP 
12.760-000, município de La u ir as, Estado de São Paulo,_têm entre si justo e 
conta-atado este instrumento re ' -a as válidas e vigentes 

..~ = cia ao - determina - a 'go 1.052 e 
n.” 10406/0 na forma¡ que se .--- e que 
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cLAUsULArRnmrRA . ._ ^ , 

A Sociedade gira sob a Sociedade empresária. j( “Y , e › maos-rm a 
GOMÉRCICLLTDÀ,  snh.niin.?.60.858.131./000.1.-36 com 

. escritório central sito na Avenida Governador Jânio Quadros n” 911, CER 
12.720-000 -- Vila Dr. João Batista - Cruzeiro - SP, e fábrica  
Quioto, s/n”, no Distrito de¡ Pinheiros, CEP 12.760-000. municipio de 
Lavrinhas, Estado de São Paulo, podendo abrir, manter e fechar agências, 
filiais, sucursais, escritórios, depósitos e outras dependências em todo o 
tenitõrio nacional e no exterior, a critério dos sócios. 

cLAUsULA sEGUImA 
rx A Fábrica tem por objetoprincipal realizar exploração e aproveitamento de 

jazidas minerais no território Nacional e a industríahza' ção e comerclahza' ' ção 
de produtos químicos. -e ~ .- . 

0 Escritório - NIRE 145.903.281.405 - tem por objeto principal preparação 
documentoseservlçosaspecialízadosdeapoioadminfstruttvo, não 

especificado anteriormente_ 18:2, 19497991. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A duração da Sociedade_ é por prazo indeterminado, tendo iniciado suas 
atividades em 28/06/ 1989. 

CLÁUSULA QUARTA . ' 

O capital social de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

           

inteiramente subscrito e integralizado, earmoeda corrente do país/ constituído 
de 4.800.000 (quatro milhõeswe oitocentos mil) quotas sociais, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da? ' seguinte forma: i A o ' 

% Sócios - guetos Valor " Â \Gilvano José Biondi 800.000 R$ 800.000,00 / , 
\Fiore Biondi Neto 800.000 R$ 800.000,00 

Gilberto Biondi 800.000 R$ 800.000,00 
__ 'Silvana Fátima Biondi 800.000 R$ 800.000,00 J' 

.. \Silvano Biondi Filho , 300.000 R$ 300.000,00 _ 

< \Álexandrc Biondi / 800.000 R$ 300.000,00 j 
TOTAL I 4.800.000 R$ 4.800.000,00 

' PARÁGRAFO PRIMEIRO A «eàponsabiiidade . - 1 
de suas quotas, mas re em soli = .=.u pela ' 
social (artigo 1052 do  

 
PARÁGRAFO anonimo: 
indívisíveís para todos _os 

garantia ou penhor ofereci '\ 
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mnáemro mesmo: Cada quam do capi" ;. *M " 'buirá a seu 
possuidorodireitoaumvotonasdehberações sociaisjs* j! 
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i CLÁUSULA QUINTA 

       
             

CPF/ MF sob o n.” 494.452.718-20, domiciliado e residente na RuÊ Prefeito 

Os sócios receberão a distribuição dos lucros ou dividendos tzimesüais, que 
serão pagos mensalmente, baseado no lucro apurado no trimestre 
imediatamente anterior, com valores fixados em reunião do Conselho 
Administrativo, limitado a 70% [setenta por cento) do lucro líquido do período 
de apuração. .  . ,  
A administração da sociedade  'exercida pela Diretoria Executiva, QL 
sõciog, reportando-se ao Conselho   o Primeiro: O uso da razão  é limitado aos negócios exclusivos 
da sociedade, proibida a sua utilização em transações estranhas da empresa. 

CLÁUSULA 32mm 
O Conselho Administrativo será composto por todos os sócios da sociedade, 
podendo incluir conselheiro não sócio adicionalmente, com a aprovação do 
Conselho que será regido por um estatuto próprio. : Os sócios poderão fazer-se representar por procurador, 
legalmente constituído através de instrumento público de mandato, nas 
deliberações do Conselho  
CLÁUSULA OITAVA 
O Conselho Administrativo 'nomeará a Diretoria Executiva que será composta 
por no mínimo 03 (três) membros, não sócios todos reavaliados anualmente, 
e por ele destítuidos a qualquer tempo, sendo permitida a reeleição. Dos 
Diretores, 01 (um) será designado Diretor Presidente, e os demais, Diretores 
ou outra designação que lhes for ati-ibuida pelo Diretor Presidente. Os 
Diretores terão as atribuições, funções, poderes e remunerações que lhes 
forem ñxadas, em reunião, pelo Conselho Administrativo e deverão investir-se 
no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração, nos 
termos do disposto no artigo 1062 e §§ do Código  

 

      

Parágrafo único: A Sociedade será administrada pelos senhores diretora 
executivos não sócios: para o cargo de Diretor President; o representam 
legal da empresa LUPA CONSULTORIA ECONÔMICA s/s - inscrita 
CNPJ/IMP sob o n. ° 06.881.001/0001-79, com endereço na Rua Prefeito José d 
Souza Braga, n” 90, Vila Paulo Romeu, CEP. 12.712-040, em Cruzeiro, SP.; 
pessoa do senhor LUIZ DE PAIVA BRANCO, brasileiro, viúvo, economista, 
portador da cédula de identidade RG. n.” 10.380.010- _SSP.SP, inscrito no 

.MW 
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SP.; para o cargo de diretor comercial o ñ or Jô e LÚCIO nn 
OLIVEIRA , brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de 

a identidade RG. n.° 15.373.098-SSP.SP., inscrito no CPF/MF sob o n.” 
053.245.518-56, domiciliado e residente na Alameda Julieta Laquis 
Cossermelli, n.” 73, Residencial Vista Verde, Jardim Paraiso, CEP. 12.721- 

' 011, Cruzeiro, SP.; para o cargo de crente índustrialo sr. FILIPE RAPPA 
&NLM; brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG. 
n.°30.587.970-1- SSP.SP., inscrito no CPFMF sob o n.° 285.621.128-36, 
domiciliado e residente na rua Sete de Setembro n.° 477, centro, Cruzeiro, SP., 
CEP. 12.701.140, todos presentes; na assembleia, e que após nomeados, 'j declararam sob as penas da lei, l ue não estão impedidos de exercer a 

' _ administração da sociedade, 'por leigspecial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sol) os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso' a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade 
que, de acordo com o artigo 1.011, § 1°, do Código Civil. 

 

cLAUsULa nona 
Compete ao Conselho Administrativo, respeitando o quorum minimo 
previsto, deliberar sobre os seguintes assuntos: 

  
      
   
 

2/3 do capital social para 
a) designar e/ ou destituir a Diretoria Executiva, não sõciog, fixando-lhes os 

poderes, limites de alçada, atribuições, a remuneração e a forma pela 
qual representarão a sociedade, assim como a expulsão extra judicial de 

sócio por justa causa.; \ / b) requerer a Recuperação da sociedade empresária (Lei de Falências n” 
11.101/05); 

3/4 do capital socialpara 
n) aprovação de contrato social de acordo com artigo 1.071, incisos V e VI 

e artigo 1.076, inciso I do CC.; ' 

b) aprovação das contas da administração, nomeação e destituição d 
líquidantes e julgamento de suas contas, de acordo com os artigos 1071, 
I,VII, e 1076, III do Cõdigucívil; 

c) fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; 
d) aprovar políticas administrativas de Contratação, de Produção e - 

vendas a serem seguidas pela Diretoria Executiva, ; ' 

e) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, não nõciog, e examinar, t: 

qualquer, tempo toda documentação da sociedade; 

aros., :manhã - - 
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f) aprovar mensalmen ° ô relatorio da  o ê ~ contas da Diretoria Executiva, não sócios e anualmente a polia' e cargos e  
- saláriosda empresa; 
g) autorizar investimentos que ultrapassem a 05% (cinco por cento) do 

Lucro Líquido do trimestre imediatamente anterior, no trimestre seguinte; 
h) resgatar recursos ñnanceiros da conta específica, aberta com o objetivo de 

aplicação ñnanceira dos recursos excedentes da necessidade de capital de 
giro da empresa; 

l) vender, ceder, transferir,  , hipotecar, empenhar, gravar ou de ouüa 
forma dispor dos ativos da í_ Íedade; 

j) deliberar a respeito de' eve ttíais discordâncias entre os membros da 
Diretoria Executiva, não " ; 

* k) convocar Assembléia Geral ou reunião, quando julgar conveniente; 
l) abertura de novas contas bancárias em nome da empresa; 
m) autorizar todos os pagamentos, e a forma de sua efetivação, [se à vista ou 

parcelado] de toda e qualquer divida fiscal : Municipal, Estadual, ou 
Federal apresentados à empresa. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Compete à Diretoria Executiva - não sócios: 

a) executar as políticas administrativas, financeiras, produtivas e de 
vendas aprovadas pelo Conselho de Administração. 

b]  executivamente a empresa, zelando pelo seu bom funcionamento 
e organização. 

c) apresentar ao Conselho Administrativo, mensalmente, os relatórios das 
atividades da empresa. ' . 

d) representar a sociedade em juízo ou fora dele, au-avés do Diretor 
Presidente em conjunto com um Diretor ou Gerente, exceto perante 
repartições Públicas Federais, Estaduais -ou Municipais, Órgãos da 
Administração Indireta, empresas Estatais, Para Estatais, de Economia 
Mista ou assemelhadas de qualquer nível, quando a representação será 
feita por qualquer um dos membros da Diretoria, individualmente, 
ficando expressamente proibido o substabelecimento dos poderes 
conferidos nos referidos mandatos, exceto nos casos de licitações 
públicas. 

e) outorga: procuracões Ad ..fudido ou não, para representação regular da _ 

sociedade, em negócio de seu exclusivo interesse, ñcando 1 

expressamente proibido' o substabeledmento dos poderes conferido 
nos referidos mandatos. 

As deliberações do Conselho Administrativo serão tomadas em reuniõe _ 

mensais dos conselheiros, ou sempre que se fizerem necessárias, havend 
uma assembléia ordinária que deverá ocorrer no máximo até 30 de abril do ____ 

>\  " . ' n _ - ' C 
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ano subsequente ao_ termmo do exercicio 800181, p .v  =, * zgfáãsêêõntas e 
deliberação sobre o balanço patrimonial e o dei.:   oânõmico, bem 

_ u'- , e ainda, se for 
caso, ñxar os dividendos a serem distribuídos no exercício do ano corrente, 
bem como ufatar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. - 

como fixação do calendário de reuniões para o ari K' 

@E0 Primeiro: As reuniões e assembléia acima mencionadas serão 
convocadas pelo Diretor Presidente Executiva, não sócio, ou pelo Presidente 
do Conselho Administrativo, mediante o envio de carta-registrada com o Aviso 
de Recebimento (AR), com a indicação do dia, hora e local de sua realização, 
bem como com. a indicação das matérias a serem tratadas, que deverá ser 
entregue com antecedência mínima de 08 (oito) dias da data designada (art. 
1152, § 3° do Código (Evil). A convocação somente será dispensada se todos os 

~ sócios estiverem presentes ou declararem-se cientes do local, data, hora e 
ordem do dia da reunião.  A reunião e a assembléia instalam-sc em primeira 
convocação, com a presença de titulares de no mínimo 2 j 3 (dois terços) do 
capital social. E, na falta de quorum, em segunda convocação com os sócios 
presentes. ' 

Paz-águia Terceiro: A assembléia será presidida e secretariada pelos* 
conselheiros ou qualquer outro indicado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo, sendo facultativo o acúmulo das funções.  

  
me Quarto: Dos trabalhos e dehbeiações será lavrada ata assinada 
pelos membros da mesa e pelos conselheiros participantes da reunião, cujo 
arquivamento de processará nos órgãos competentes (Registro Público de 
Empresas).   .f As deliberações serão tomadas por maioria do capital 
social, ressalvando-se as hipóteses em que a lei exija quorum mais elevado 
(artigo 1075 do  Civil).     ?me Sexto: As deliberações tomadas de conformidade  a lei e o 
contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes (artigo 
1072, § 5° do Código Civil) ' -   

   
cLAusUm nscnn SEGUNDA 
O exercício social tem início em 1° dejaneiro e término em 31 de dezembro d 
cada ano. Ao ñnal de cada exercício a Diretoria Executiva, não sócios 
elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser _ 

apresentadas aos sócios na assembléia ordinária prevista na Cláusula Sétima. 
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_ .,›  _ . mas:: em  - Os resiiltàdos apurados semof ddsñouqsu ortados 
pelos sócios, na proporção de sua participação no capital social.  

o CLÁUSULA menu TERCEIRA 
Os sócios não poderão ceder ou transferir, total ou parcialmente, suas quotas 
sociais a teroeiros,--sem antes oferece-las à sociedade e aos demais sócios que, 
em igualdade de condições, têm o direito de preferência na aquisição. 

Porém Primeiro - O sócio cedente deverá. notificar à Sociedade e aos 
demais sócios, da sua intenção de ceder as quotas, através de carta registrada 
com o Aviso deRecebimento (AR), com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias, indicando preço e'  de pagamento para a cessão, ocasião 
em que deverá oferece-las na de preferência à Sociedade. Não havendo 
interesse da sociedade em  as quotas, qualquer um dos sócios 
remanescentes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, exercer o direito de 
preferência, em igualdade de condições e' adquirir a integralidade das quotas, 
ou parte delas, permanecendo a parte remanescente das quotas do sócio 
cedente à disposição da sociedade pelo prazo de 15 (quinze) dias adicionais 
para rever seu interesse de compra, podendo indicar comprador das demais 
quotas. ' 

             
    

  

 - Após o prazo supra citado o sócio cedente podenâ 
vender sua participação para terceiros não sócios, pelo mesmo preço e 
condições de pagamento ofertado à sociedade. Caso haja alteração do preço e 
condições de pagamento, o sócio cadente deverá renovar o procedimento 
previsto no Parágrafo  
[nx-_ámof Terceiro - _Findo o processo de venda, se para terceiros não sócios, 
o sócio cedente deverá comprovar através de documentos legais o valor da 

sação e condições de pagamento, inclusive com a posterior apresentação 
da Declaração de Imposto de Renda do referido Exercicio, sob pena de 
responder cível e criminalmente pelo ato, sem prejuízo da declaração de 
nulidade da referida venda. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
O sócio que desejar retirar-se da Sociedade, nos casos em que a lei o autorize, 
deverá comunicar tal intenção à Sociedade e aos demais sócios por carta 
registrada com aviso de recebimento (AR) com o prazo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência. "    Pará ato Primeiro: No prazo de 15 (quinze) dias, poderá a Sociedade exercei 
a preferência na aquisição das quotas do sócio mürante e, caso esta não tenha   interesse, os sócios remanescentes, na proporção das quotas possuídas, a Hxpoderão exercer o direito de preferência, em igualdade de condições. 
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. F v J  Na data' do evento, será p 'do um balanço especial, 
no qual serão apurados os valores da participação, bem como' - entuais 
haver-es do sócio retirante, pela parte que lhe couber nos lucros acumulados e 

- não distribuídos, por eventuais créditos em conta corrente. 

;again Terceiro e Os valores apurados, consoante o parágrafo supra, serão 
pagos ao sócio retírante, em no mínimo de 60 (sessenta) parcelas mensais, 
sucessivas, devidamente atualizadas monetariamente pelo índice IGPM / FGV, 
acrescidas de juros de 12 % (doze por cento) ao ano.  - 0 balanço especial referido no Parágrafo Segundo desta 
cláusula, decreta ser elaborado por O3 (três) peritos 'ou por empresa 
especializada, escolhidos 'pela maioria do capital dos sócios remanescentes, em 

' reunião extraordinária, especialmente convocada para esse tim. 

CLÁUSULA :menu gumra : 
0 falecimento, falência ou interdição de qualquer dos sócios não operará a 
extinção da Sociedade. 

?Amigo Primeiro: Os Sócios  deverão admitir os herdeiros e 
sucessores do sócio falecido ou declarado interditado, sempre representado 
por apenas uma pessoa eleita pelos mesmos. 

?mg Seggndo - Caso os herdeiros ou sucessores não desejem ingressar 
na sociedade, desejando ceder suas quotas, será procedido um balanço 
especial, para apuração da participação do sócio falecido ou declarado 
interditado, mais os haveres apurados na forma do § 1° retro, cujo pagamento 
se dará em¡ no mínimo de 60 (sessenta) parcelas mensais, sucessivas, 
devidamente atualizadas monetariamente pelo índice IGPM/FGV, acrescidas 
de juros de 12 % (doze por cento] ao ano. 

            
 

Parágrafo Terceiro - O balanço especial referido no Parágrafo Segundo desta 
cláusula, deverá ser elaborado por 03 (três) peritos ou por empresa 
especializada, escolhidos pela maioria do capital dos sócios remanescentes, em 
reunião extraordinária, especialmente convocada para esse fun. 

         

CLÁUSULA DÉCIMA asma: - 

O sócio poderá ser excluído da Sociedade por justa causa, quando a -u- 
deliberado pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade d 
Capital Social, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil, em virtude de at 
de inegável gravidade, e nas demais hipóteses previstas na legislação.? 

@E o Primeiro- A exclusão do sócio somente poderá ser determinada - u.  j~._¡_ reunião de quotistas especialmente convocada para esse Em, para a qu I  \deverá o sócio a ser excluído, cíentíñcado através de carta com ahisfyg  __   Cí'Ji'-í"FR.=-\Íi'i) Sfjíll-i-'aL 13.3 55.555. '  V'  
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recebimento (AR), com no rmmmo 15 (quinze) mas? F à 5 a tam. o 
acusado comparecer na referida reunião e exerâi-TJÊÊÊÉH' °' itoi* 
inclusive fazendo-se representar por advogado legalmente constituído.  - O sócio excluído da sociedade receberá o -valor 
correspondente à sua participação social detida, calculada com base no valor 
patrimonial atualizado da empresa, segundo balanço especial levantado para 
esseeñm especifico.  Terceiro - Os valores apurados, consoante o parágrafo supra, serão 
pagos ao sócio retirante, em no minimo de 120 (cento e vinte) parcelas 
mensais, sucessivas, devidamente atualizadas monetariamente pelo indice 
IGPM/ FGV, acrescidas de juros de 12 % (doze por cento) ao ano.  - O balanço especial referido no Parágrafo Segundo desta 
cláusula, deverá ser elaborado por 03 (três) peritos ou por empresa 
especializada, escolhidos pela maioria do capital dos sócios remanescentes, em 
reunião extraordinária, especialmente convocada para esse tim. 

emissora DÉCIMA' SÉTIMA: 
A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei . Em caso de 
liquidação ou dissolução da Sociedade, serão os liquidantes da mesma, os 
escolhidos pelo Conselho Administrativo, observadas as normas legais 
pertinentes. Nesta hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na 
liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os 
quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir. 

    
                   

cLAUsoLA DÉCIMA OITAVA: 
s casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos 

preceitos do Código Cívil (Lei n° 10406/2002) e deforma supletiva aplica-se a 
Lei das Sociedades Anônimas (Artigo 1053, parágafo único do Código Civil). 

CLÁUSULA DÉCIMA nona: 
Todos os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou po' 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, o 
contra a economía popular, 'contra o sistema íínanceíro nacional, conti- 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
pública,ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002) ^ 

.CLÁUSULA materna: 
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As PARTES elegem e Foro da Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, como 
competente para  quaisquer questões oriundas do presente 
C a NTRATO,_.renuncíando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

\  estarem justas e contatadas, assinam as partes o presente 
X ' ento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) 

. - abaixo subscritas. 
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.nswtijaiiva TRATÃME/vfoügrlâi/A CNPJ 51553-1 a “IMD 1 '35 

SAAE de Piumhi. - MG 
INSC. EST. 414.UEI1.15I3.119 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo lieitatorio nr.: 434/2016 

DECLARA ÇÃ 0 DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 
OUADRO DA EMPRESA 

A Signatária Suall Industria e Comercio Ltda, CNPJ 
60.858.131/0001-36, neste ato representada pelo Sr. Jorge Lúcio de 
Oliveira RG nr.:15.373.098 - SSP/SP - CPF nr.: 053.245.518-56 , 

DECLARO que não possuímos em nosso Quadro de Pessoal , empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno , perigoso ou insalubre e 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz , a partir de 14 (quatorze) anos, em observância as Leis 
Federais 11° 9854 de 27/10/1999, que altera a Lei 8666/93 

CN J:'60.858.131/0001~36   orge Lucio de Oliveira 
Diretor Comercial 

@vi 
FÁBRICA ESCRJTÚRID f  FAZENDA MATE¡ munzru. 5/N° - TEL.: (12) 3141-:3DEID _ Av. Eiuv. .JÂNJEI QUADRUS, EID5 -TEL.: (12) 3141-3121 i 

::EP izvsu-nuo - Pumnzmus - LAVRINHAS - SF' DEF' 12720-010 ' VILA EATlBTA ' CRUZEIRU ' SF' 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão http:l/wwwxeceitafazendagov.br/PessoaJuridica/CNP &Évgãle 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral i _gp 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atuaiização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO “ * 

mantas COMPROVANTE oãrgñgrfzâío E DE SITUAÇAO ggjggljfggTuñl* 

NOME EMPRESARIAL 

SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

d .TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ttntttàa 

cómoo E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

2039-1-99 - Fabricação da outros produtos químicos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGOE DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

FAZ MATO QUIETO SIN 

CEP BAIRRGIDISTRFFO MUNICIPIO ur 
12.750-000 PINHEIROS LAVRINHAS SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
niüáú 

snuAçÁo cmgsmn_ DATA DA SHUAÇÃO CADASTRAL ñ ATIVA 0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ¡tiliiúi úàlúüll* 

Aprovado peIa Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

gEm¡tId§Egz&i[á_Íií§f1í'õtràíq er:2_7.:40:(d3,ta:9;t_19r_g de Brasília). - Página: m 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/ 1 1/2016 
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 .. _ MINISTÉRIO DA FAZENDA  o Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DENEÇATIVA DE DÉBITOS_RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CN Palsí6Qà5_8;:l§1I0g0j3;§;-:-: 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é. certiticado que; 

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

exigibiüdade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei m9 5.172 de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que detennina sua 
desconsideração para tina de certiñcação da regularidade tíscal; e 

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

Confonne 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 tiliais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Retere-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 m9 8.212, de 24 de iulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos 

endereços <http:Hwwwxeceitafazendagovtnp ou <httpallwvuw.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:31:54 do dia 0710512016 <hora e data de Brasilia: 

alêltdêiatégâãttãfím õ-'cc -- 
Código de controle dãcítidão: F1c2.D1FF.DC2C.8329 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

5::ÇNEJ§B§$Ê5'59=353-j1_33if _j 

Fiessalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados-é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz ado CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n* 13284853 Folha 1 de 1 

Data .e .hora da emissão @Jflttlzülíôitâíãoísfâiê (hora deBrasllia) 

Validade ggg-;ÇTRllsifglídias¡ç9ntados,da_emi$sã0; 
Certidãoeemitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n? 2, de 9. de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 'f 5 q /  b 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 

 f 
lhttpuflwwwdividaativa.pge.sp.gov.br 0 i  Srt) 
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Prefeitura Municipal deLavrinhas e 

Estado de São Paulo 

Paço Municipal, nó 200 - Centro - Lavrinhas/SP - Tel.: (12) 3146-1110 - CEP.: 12.760-000 - CNPJ 45.200.029/0001-55 

= 107/ 16 

CERTIDÃO 

C E R T I F I C O, a pedido da pessoa interessada, através do 

requerimento protocolado sob o no 2078/16 de O5 de setembro de 2016, due a 

empresa <S.UA;I_:_l:_Ind_L'i-s_t;¡-_i§__.ezçgigtâgcigàtda, inscrita noCGC / CNPJ sob o no 
60.858.131/0001-36, e no cadastro municipal sob o nO 176-00, com a atividade 

de Indústria de Produtos Químicos estabelecida neste 'município de Lavrinhas, na 

Fazenda Mato Quieto s/n, não incide Tributos Imobiliários (IPTU), pelo fato do 

local se tratar de zona rural. Certifico ainda que a mesma encontra-se quites com 

os cofres municipais, em reiação ao pagamento das taxas de licença e ISS. 

Certifico ainda, que a referida certidão tem validade de 120 (cento e vinte) dias. 

O referido é verdade. 

á-_I;ay;i:i:níh:a;_s_,:6;5d/tê;S§tâFíÊJ?9:É¡:Ê:2ÊÉÊ;' _a 'a -- z- 1:¡ 

' ÍQNATÚ DE CRUZ!? RO . 

. - gêrgjglg Éiããníatg; ggaãilcaà.:naig144~ia§§h   efe de Cadastro 
oqueqom aseni c 



Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
Estado de São Paulo 

Paço Municipal, n° 200 - Centro - LavrinhasisP - Tel.: (12) 3146-1110 - CEP: 12.76&0Q0 - CNPJ 45.200.029/0001-55 
C = 104/ 1 6 

CERTIDÃO 

C E R T I F I C O, a pedido da pessoa intergsaaqí: através do 

requerimento protocolado sob o n° 2035/16 de 31 de agostoggde 2016, que a 

empresa ISÍÍÃÍÍÍI-ILQÚ.SIRIA:E:CQJL4ÉQÇÉ1$IQ§A., estabelecida nesta cidade 
de Lavrinhas/SP; na fazenda mato quieto s/n, inscrita no CGC / CNPJ sob o n° 

60.858.131/0001-36, e no cadastro municipal sob o no 176-00, com a atividade 

de Indústria de Produtos Químicos, encontra-se quites com os cofres 

municipais até a presente data. Ficam, todavia ressalvados os direitos da Fazenda 

Municipal de cobrar dentro do prazo legal, os débitos que venham ser 

posteriormente e eventualmente apurados. Certiñco ainda, que a referida 

certidão tem validade de 120 (cento e vinte) dias. 

. É O Referido é verdade. 

4Eê%\7:F=¡Íf-1¡3;L›r3:1+9_§à-ã&9S,.._.._  

 

 
SCO MONTEIRO BOSSE 

Chefe de Cadastro 
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cAixA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 65391313110061536”  “ "ñ 
Razão Social: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Endereço: RUA FAZENDA MATO QUIErO s/N / PINHEIROS / LAVRINHAS / s? I 12760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 0 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 0 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certiñcado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com 0 
FGTS. 

\E|_¡§E'ÍÍQÊ1;1_'1;/ÊÍ_31_'6 -a--03/~12/20-1-5~7e~- -- -~r 3 re-:ç 
Certificação Número: 2016110403321897484837 

Informação obtida em 10/11/2016, às 14:43:26. 

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

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

Q *f 
10/11 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA ns DÉBITO-S TRABALHISTAS 

Nome : âUALI-ÇÉÉÉÉÊLTRI 23:13; congelação:LTD1::1@E13§'Z*-E- - E5141 AI S J 

CNPJ: 60.858.131/0001-36  
Certidão ng: 79828560/2016 
Expedição: 15/08/2016, às 14:00:26 
Aggtidade::10Í0âfÊ91<:j:l§O (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SUALL INDUSTRIA E COMRCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o ng 60.858.131/0001-36, 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 ng 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n9 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 à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, 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 à 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. 

ílúxwdaLa e :atçestàesz: FI1LitÍÉÍ.3t.j!;S.bI 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 
CERTIDÃO N°: 019309119 FOLHA: 111 

-A autenticidadedesta certidão poderá serooniirmada 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 

FALENCIA¡ CONCORDATAS¡ RECUPERAÇÕES ;JUDIGIAIS .E EXTRA-JUDICIAIS, anteriores a 
17110/2016, veriiicou NADA CONSTAR 'como réulrequeridolinteressado em nome de: *****"********* 

CÊLÉÉLÉJàÉÍÊJJÀSiIERIAâFáGOMERÇEgLÉEEÀriG se .agsoasseítaggooor1-r s_ iconforrñe Indicação Iáónstante 
doupedido de cenidãclá.-. ---------- -- a-..n--i---u-;u ' ".......¡..' " ..... --='..L.L..-.--' ..;.....:n.. 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 

pesquisado figura como autoda). São apontados os. feitos com .situação em andamento já. 

.cadastrados .no sistema .informatizado referentes a todas as comarcaslForos Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo.. 1 

A data de informatização de da Comarca/Foro pode ser veriñcada no Comunicado 
n° 53/2015. 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 
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A TES TADO DE FORNECIMENTO 

- Atestamos para os devidos fins que a firma Suall 
Indústria e Comércio Ltda., fabricante e comerciante de produtos para 
tratamento d'água, firma estabelecida à Fazenda Mato Quieto, s/n°, Distrito 
de Pinheiros, Município de Lavrinhas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
do MF sob o n° 60.858.131/0001-36 e inscrição Estadual n” 414.001.150.119, 
nos forneceu 3.331 (Tres mit trezentos e trinta e uma) toneladas de 

gsutgFATorpE A;'.jUiI/_1fNIO:ISEN.TO. DE -EERRIJGBANLLLADQ . ?pelo período 
“dê 0'1/o1/2oo9"'A 31/12/2009: é - f' 

Atestamos ainda que o fornecimento por ela realizado 
obedeceu rigorosamente às especificações e caracteristicas exigidas. 

Em consequencia fornecemos o presente atestado de 
idoneidade técnica e comerciai, a vista da inexistência de qualquer fato que 
possa desabonà-Ia. 

Autorizamos o uso do presente atestado nas condi õ u_ 
que for de conveniência da firma acima. No ea g\§:\à.Íí2i=*““a3%  a” 'a  

, sm... . a 01 * 

Arftonio Carlos García Rocha É nãúiçà w 

D$ Superintendente de Apoio à Operação  
:n-t' 

Rodovia PA 483 - Km 20 - Cep: 68.447-000 - Vila do Murucupi - Barcarena - Pará - 
Brasil 
Tel: 55 91 3754-7086 - Fax: 55 91 3754-2108 - http //www.imerys.com.br 
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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA 
Av. Brasil, 346 - Centro - CEP 69900-100 - Rio Branco - Acre - Tel.: (68) 3223-1579 Fax (68) 3224-4406 

ATESTADOJDE CAPACIDADE TÉCNICA 

Afesfamos para os devidos fins que a firma Suall Indústria e 
Comércio Ltda., fabricante e comercianfe de produfos para frafamenfo d'agua, 
com firma esfabelecida a Rua Fazenda Mofo Quiefo, s/n°, Disfrifo de Pinheiros, 
Município de Lavrinhas, Esfado de São Paulo, inscrífa no CNPJ sob o n° 
60.858.131/0001-36 e inscrição Esfaduai n° 414.001.150.119, nos forneceu 900 
Toneladas de SULFATO DE ALUMINIO ISENTO GRANULADO, no período de 
março/201O a março/201 1, afravés do Pregão 011/2010-CPL-O5-Afa de Regisfro 
de Preço n°.: 01/2010. 

Afesfamos ainda que a empresa cumpriu com fodas as 
obrigações confidas no referido processo, inexisfindo quaiquer fafo que possa 
desabona-Ia. 

Rio Branco-Ac, 09 de fevereiro de 2012. 

Atenciosamente, 

Gerc Lins 99 
. .r . vQOÍNÊ/Àa 

Diretora Adm. e Finance¡ . em Exerciçiãàaw* “isa” 
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Relatório Final 

Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento de Água 
SAIG - Sulfato de alumínio isento de ferro granulado (sólido) 

Em conformidade com AB NT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 15784 
"Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano - Efeitos 

a Saúde - Requisitos." (2014) 

Número do estudo: 3652-PQT47-670-'l 5 

Substância teste: A SAIG - Sulfato de alumínio isento de ferro granulado (sólido) 

Número da substância teste: 3652 

Lote da substância teste: lG151014 

Fabricante: Suall Indústria e Comércio Ltda 

Fazenda MatoQuieto, SIN - Lavrinhas - SP - CEP 12760-000 

Patrocinador: Suall Indústria e Comércio Ltda. 

Fazenda Mato Quieto, SIN - Lavrinhas - SP - CEP 12760-000 

Laboratório executor: NSF Bioensalos - Prestação de Serviços de Análises e 

Certificação Ltda. a 
Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Via *PRS 
CEP 94480-775 ' «são» 

@own 
00! :- 

Gerente do laboratório: Alexandre Brandelliñ  . 

Diretor de estudo: Everton Melo dôêàã 

Gerente da qualidade: Aline Garcia dosàãa V' 

Estudo: 3652-PQT47-670-15 

Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento de Água - SAIG - Sulfato de 
alumínio isento de ferro granulado (sólido) 
Página 1 de 10 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE _BPL 

Estudo: Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos para Tratamento de Água -SAIG 
- Sulfato de alumínio isento de ferro granulado (sólido) 
N° do Estudo: 3652-PQT47-670-15 

Declaro que os objetivos estabelecidos no Plano de Estudo foram alcançados e concluídos 
com êxito; que os dados gerados são válidos; e que o Relatório Final reflete os 
procedimentos utilizados e os Dados Brutos obtidos no Estudo ' - 

Declaro que o Estudo foi conduzido de acordo com os principios de Boas Práticas de 
Laboratório - BPL, normas NIT-DICLA-035 a 041 (Set/H) baseadas na OECD - Principles 
on Good Laboratory Practice (1997). 

Declaro que os principios BPL foram plenamente atendidos. 

Viamão. 28 I 12 l 2015 . 

 
s: 

agfm* Everton Melo dos Santos 
Diretor de Estudo 

em Rua Palermo, 257 - Viamão - RS 

NSF Bioensaics - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. -_Rua Palermo. 257 1 Viamão - RS - CEP 94480-775 
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 l e-matlz'bioensaios@bioensaaos.com.br 
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DECLARAÇÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

Estudo: Avaliação da Conformidade de Produtos Quimicos para Tratamento de Água -' 
SAIG - Sulfato de alumínio isento de ferro granulado (sólido) 

N” do Estudo: 3652-PQT47-670-15 

Declaro que o Relatório Final foi revisado e reflete os Dados Brutos. 

Declaro que o Diretor de Estudo assinou a declaração de que o Estudo foi conduzido 
segundo os princípios BPL em 28112/2015. 
Declaro que foram realizadas inspeções, conforme especificado na tabela abaixo, não 
sendo observados desvios ou não conformidades que pudessem afetar a qualidade dos 
resultados obtidos. 

Data de relato Data de relato à 

 
Objeto da Inspeção Data da inspeção ao DE Gn. 

Plano de Estudo 01112115 01112115 01112115 

Fases do estudo * 

“pa” de “M9595 03110115 03111115 03111115 

Análise de metais 19 e 20110115 03111115 03111115 

AÚÉHSe de VOC 29110115 03111115 03111115 

D°*?'Ê"¡“açã° de ¡mpufezas 29110115 03111115 03111115 
organlcas 

Dados Brutos 23112115 23112115 23112115 

Relatório Final 231121150 _x39 23112115 23112115 

DE: Diretor de Estudo: GIT: Gerencia da Instalação de TesgâãÃ-lñ" 
* Inspeção de processo baseada na Inspeção do estudoêñtríãa  

R arcia dos Santos 
Setor de Garantia da Qualidade 

Rua Palermo. 257 - Viamão - RS 

NSF Bioensaíos - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. -_Rua Palermo, 257 ¡Viamão - RS - CEP 94480-775 
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 le-mall: bloensaios@bloensalos.corn.br 
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NSF 
BIOENSAIOS_ ' IIrrEaIImuI/nt -'    1. INTRODUÇÃO 

Produtos qulmicos utilizados para o tratamento de água para consumo humano, 
dependendo de sua procedência ou composição, podem introduzir a água características 
indesejáveis e/ou prejudiciais à saúde humana. Desta forma, torna-se necessário o 
estabelecimento de requisitos para o controle de impurezas destes produtos. 
O presente relatório descreve os procedimentos e apresenta os resultados das análises 
realizadas para avaliação de produtos químicos utilizados em tratamento de água potável. A 
avaliação seguiu os critérios da norma "ABNT NBR 15784 (2014) - Produtosquimicos 
utilizados no tratamento de água para consumo humano - Efeitos a saúde - Requisitos"e 
foram conduzidas observando os_ critérios de Boas Práticas de Laboratório atendendo as 

condições necessárias para trabalhos de certificação de produtos. 

1.1. Datas do estudo 
Plano de estudo : 19/10/2015 
início do ensaio : 17/11/2015 
Término do ensaio : 26/11/2015 
Término do estudo : 28/12/2015 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 1.13%? 
2.1. Substância teste  Nome da substância teste 

Recebido em 
identificação NSF Bioensaios 
Nome comum do i.a. 
Nome quimico do i.a. (IUPAC) 
CAS do i.a. 
Lote da substância teste 
Fabricação da substância teste 
Validade da substância teste 
Estabilidade 
Dose máxima de uso (DMU) 
Estado fisico 
Data da Coleta 
Representatividade da amostra 
(coleta e amostragem) 

Fabricante 
Composição química declarada 
(Patrocinador) 
Homogeneidade 
Data de abertura da embalagem 

3. 

26/10/2015 É 3652 . 

Sulfato de Alumínio “É 
Sulfato de Aluminio w 
10043-01-3 m 
IG151014m 
14/10/2015" 
14/1o/2o1a<" 
Estável por três anos à temperatura ambiente 
30o m /L t" 
Sólido *l 

1 9/1 0/201 5 

A coleta da substância teste foi realizada pela NSF 
Bioensaios no local de distribuição, conforme item 
8.3 Amostras sólidas - NBR 15787:2014. 
Suall Indústria e Comércio Ltdam 
16,13 de M203 (1) 

Visualmente homogêneo 
17/11/2015 

(1) Fonte: informações fornecidas pelo patrocinador Suall Indústria e Comércio Ltda. 

2.2.Equipamentos utilizados 
o Balança analítica Shimadzu AY220. 

Syncore. 

NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises e Certificação LtdaLt-_Rua Palennq. 257 -_V¡3mã0 - R3 - CEP 94439475 
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-8885 / e-maII: bIoensaIos bioensaioscombr 

Instalação de Teste Reconhecida em Conformidade aos Principios das Boas Práticas de Laboratóriô -- BPL 

Espectrofotômetro UVNiS - Specord 50. _ 

Cromatógrafo gasoso com_ espectrômetro de massas (GC/MS 2010 Plus) ShImadzu. É 

Espectrômetro de Emissão Óptica por Plasma/ ICP-OES, optima 7300 DV. 
Espectrofotômetro de absorção atômica AA55. 
pHmetro Denver, Modelo Up-25. 

i 
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2.3. Substâncias de referência 

Padrão Marca Validade Lote 

Mix VOC Spex Certprep 09/0112016 01141118007 
Mix metais Mix Metais 25/1212015 SM 87 

Mix metais Mix Metais 0310212016 SM 91 

* O mix de metais foi preparado 'no laboratório utilizando-se as substâncias de referência 
descritas abaixo: 

Padrão Marca Validade Lote 
Antimônio Accu Standard 01102118 213015078 
Aluminio Accu Standard 01112117 212125075 
Arsénio Accu Standard 01101118 2130150086 

Bário Ultra Scientific 30/1 1117 L01214 
Berílio Accu Standard 30101/16 21 1015005 

Cádmio Accu Standard 01109116 21 1095083 
Chumbo Accu Standard 01/01/18 213015086 
Cobre Accu Standard 0110711 7 212075097 
Cromo Accu Standard 30105116 21 1055015 
Ferro Accu Standard 22107118 213075097 

Manganês Accu Standard 01109/18 213095040 
Mercúrio Accu Standard 30107117 212075009 
N iq uel Accu Standard 01108117 212085029 
Selênio Accu Standard 28102117 212025050 

Tálio Accu Standard 01103119 214035059 
Zinco Accu Standard 01110117 212105001 

2.4. Metodologia ' 

2.4.1. Ensaio do produto em condições de laboratório 
Os ensaios foram realizados em duplicata e um branco controle foi realizado para cada 
bateria de análise sendo tratado da mesma forma que as amostras, a tim de verificar 
possiveis contaminações no processo e a qualidade dos reagentes utilizados. 
A preparação das soluções de análise foi realizada confonne o método F, seção 9.7.2 
Coagulantes sólidos da norma NBR 15784 (2014), descrita a seguir: 
Pesou-se o equivalente a 10 vezes a dosagem máxima de uso da amostra, esta foi 
transferida para um balão volumétrica de 1 L, lavado com ácido. A amostra foi avolumada 
com água reagente e reservada para análise do produto. 

2.4.2. Análise do produto 
2.4.2.1 Análise do produto sem formação de flocos _ 

Uma aiíquota de 250 mL da solução reservada no ite  foi transferida para um béquer 
ao qual foram adicionados 4 mL de H2O2 30% aaa# HNO3 concentrado. A solução foi 
mantida sob aquecimento (95°C) por 1 hor 9%** ,_ 

Após resfriar está solução foi tran  
250 mL e avolumada com água Çí-r"  ' g 

1 ea    e para um balão volumétrica de  

NSF Bioensalos - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda. - Rua Palermo, 257 -_ Viamão - RS - CEP 94480-775 
Fone: (51) 3493-6888 Fax: (51) 3493-6885 /e-marl: bioensaros@bloensaroscon-Lbr 
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2.4.2.2 Análise do produto com formação de flocos 
Uma alíquota de mL da solução reservada no item 2.4.1, foi transferida para um béquer 

a: càuâl foram adicionados, sob agitação constante, NaOH 1 M até atingir aproximadamente P . - 

?Êta solução foi decantada por 1 hora e então ñltrada sob vácuo através de ñltro de fibra de VI ro. 

2.4.3. Padronização 

A concentração das impurezas detectadas nas soluções de análise foi ajustada para refletir 
a concentração destas na água de consumo humano, de acordo com as seguintes 
equações: 

CIPA = CID x DMU CIPA = CID x 300 mgIL 
Csol 3000 

Onde: 
CID é a concentração da impureza detectada na análise laboratorial, expressa em mgfL. 
CsoLé a concentração da solução preparada pelo laboratório, expressa em mg/L. 
CIPA é a concentração da solução da impureza padronizada na água para consumagx 

humano, cujo resultado deve ser comparado com a CIPP (concentração máxima pguaglãa^°°a/ de uma determinada impureza, resultante da adição de um único pr 
consumo humano. _ as»  

    

2.4.4. Avaliação 
O produto foi avaliado através de comparação entre CIPA e CIPP. "a1 

CIPA s CIPP o produto é aprovado,CIPA > CIPP o produto é reprova o. 
O produto sem formação de flocos foi avaliado para todos os parâmet _" - 

norma. ' 

O produto com formação de flocos foi reavalíado apenas para __ . 

apresentaram CIPA > CIPP na avaliação anterior. - * 

2.4.5. Preparação da solução de análise para determinação de impurezas metálicas 
2.4.5.1. Alumínio, Antimônio, Arsénio, Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, 
Ferro, Manganês, Níquel, Selênio, Tálio e Zinco 

A solução obtida no item2.4.1 foi utilizada na determinação dos elementos Al, Sb, As, Ba, 
Be, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn,Ni,Se,Tl e Zn por ICP~OES conforme Standard Methods 3120 B. 

2.4.5.2. Mercúrio 
Uma alíquota de 100 mL da solução preparadaconforme item 2.4.1 foi transferida para um 
frasco Winkler, ao qual foram adicionados 5 mL de HZSO.. PA, 2,5 mL de HNO3 PA e 15 mL 
de KMnO., 5% (mlv). Após 15 minutos de repouso adicionou-se 8 mL de K2S2O55%. A 
mistura foi então aquecida (95 :I: 5°C) em banho-maria por 2 horas. Decorrido este periodo a 
solução foi resfriada a temperatura e tratada com 4 mL de Cloridrato de hidroxilamina 12% 
para reduzir o excesso de permanganato. 
A solução assim obtida foi utilizada na determinação de Mercúrio por geração de vapor frio, 
segundo Standard Methods 3112 B. 

2.4.6. Preparação da solução de análise para determinação de impurezas orgânicas 
2.4.6.1 Scan ácido 
Um litro da solução obtida no item 2.4.1- foi acidificado com 1 mL de H2SO4. Esta solução foi 
transferida para um funil de separação ao qual foram adicionados 100 mL de diclorometano. 

A solução foi então agitada e após decantação a fase contendo o diclorometano foi @ recolhida passando-se a mesma por um funil contendo sulfato de sódio calcinado. Este 

NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises e Certiticação Ltda. - Rua Palenno, 257 - Viamão - RS - CEP 94480-775 
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procedimento foi realizado mais duas vezes de forma que o volume final de diclorometano 
recolhido foi 300 mL. . 4 

Os extratos recolhidos foramconcentrados a 1 mL. A solução foi então filtrada e recolhida 
em vial para cromatografiaconforme EPA 8270C. 

2.4.6.2 Scan básicolneutro 
Um litro da solução obtida no item 2.4.1-K foi transferida para um funil de separação ao qual 
foram adicionados 100 mL de diclorometano. A solução foi então agitada e após decantação 
a fase contendo o diclorometano foi recolhida passando-se a mesma por um funil contendo 
sulfato de sódio calcinado. Este procedimento foi realizado mais duas vezes de forma que o 
volume final de diclorometano recolhido foi 300 mL. 
Os extratos recolhidosforam concentrados a 1 mL. A solução foi então filtrada e recolhida 

~em vial para cromatografiaconforme EPA 8270C. 

Condições de análise GC/MS para scan ácido e básico/neutro: 

GC - 2010 Plus Shimadzu 
Temperatura inicial da coluna 100°C 
Temperatura do injetor 290°C 
Programação de temperatura 100°C - 2 min; 50°CImin até 290,1°C - 5 

min. 
Método de injeção Splitless 

 

2.4.6.3 VOC's 

Uma alíquota de 1D mL da solução obtida no item2.4.3 x  
Space e a determinação dos VOC's foi realizar_ @ottawa 

   
8260B. «em :s: 'l xo 0° 

Condicõâshde agáliseàC/MS: 15-.) ?mk m . 

GC - 201o Shimadzu ai, p ._  
Temperatura da coluna 35°C '_ çaãgããêvgà si: 

Temperatura do injetor 250°C ' ggggãxgffgfts**  
35°C -  s 2 - 

40°CImimà a - o 1,25 min. 
Método de injeção Split 

 Programação de temperatura 

2.4.7 Preparo das amostras para determinação de surfactantes 
Transferiu-se uma alíquota de 100 mL de amostra para um funil de separação, onde foram 
adicionados 1 gota de solução indicadora de fenolftaleina 1% e homogeneizado. 
Uma solução de hidróxido de sódio 1N foi gotejada até tornar a solução alcalina utilizando- 
se indicador de fenolftaieína, gerando o aparecimento de uma cor rósea; 
Uma solução de ácido sulfúrico 1N foi gotejada até o desaparecimento da cor rosa, sendo 
adicionados 10 mL de clorofórmio P.A. e homogeneizado, logo a seguir foramadicionados 
25 mL de solução de azul de metileno, e novamente homogeneizado, sendo o funil agitado 
vigorosamente por 30 segundos. ' 

Uma vez separadas as fases, a amostra foi agitada lentamente, e mantida em repouso para 
nova separação. A fase inferior (clorofórmio) foi transferida para outro balão de separação, e 
o processo foi repetido 2 vezes, adicionando-se no segundo balão 50 mL de solução 
lavadora de fosfatos e o funil foi agitado vigorosamente por 30 segundos. Após separação 
das fases, transferiu-se a fase inferior (clorofórmio) para um balão volumétrica de 100 mL, 

da solução, espectrofotometricamente, a 652 nm, utilizando uma cubeta de 1 cm de 

caminho óptico. i 
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3. RESULTADOS 'I  
É 

A média dos resultados normalizados (CIPA)e os valores da Corãcentraçã 
Permissivel_por Produto (CIPP) baseados na NSFlANSl 60:2015, ' eg 
sem formaçao de flocos e com formação de flocos, estão apresentad _ ' l 

Tabela 1: Valores de CIPA e CIPP para o produto sem forma ão de floqgà .saga 

m :a 

Parametro CIPP (mgIL) CIPA (mgIL) :Lmâgfaggtfâjg Avaliação- 
lmpurezas metálicas 

Alumínio 0,02 saturado 0,003 Aprovado* 
Antímônio 0,0005 ND 0,0003 Aprovado 

Arsénio 0,001 <0,001 0,0004 Aprovado 
Bano 0,07 ND 0,0001 Aprovado 
Berílío 0,0004 ND 0.00002 Aprovado 
Cádmio 0,0005 ND 0,00003 Aprovado 
Chumbo 0,001 ND 0,0003 Aprovado 
Cobre 0,13 <0,0005 0.0001 Aprovado 
Cromo 0,005 0,001 0,0003 Aprovado 
Ferro 0,03 0,015 0,001 Aprovado 
Manganês 7 0,01 ND 0,0002 Aprovado 
Mercúrio 0,0001 2,1 E-05 0,00001 Aprovado 
Níquel 0,007 ND 0,0001 Aprovado 
Selênio 0,001 ND 0,0005 Aprovado 
Tálío 0,0002 <0,001 0,0001 Aprovado 
Zinco 0,5 ND 0,001 Aprovado 

impurezas orgânicas 
Scan ácido - Ver observação - Aprovado 
Scan básico/neutro - Ver observação - Aprovado 

Surfactantes 
Surfactantes I 0,05 I ND I 0,003 l Aprovado 

VOC 
1,1 - Dicloroeteno 0,0007 ND 0,0001 Aprovado 
1,2 - Diclorobenzeno 0,001 ND 0,0002 Aprovado 
1,2 - Dícloroetano . 0,0005 ND 0,0001 Aprovado 

' 1 ,2 - Dicloroeteno (cis + trans) 0,005 ND 0,0002 Aprovado 
1,4 - Diclorobenzeno 0,003 ND 0,0002 Aprovado 
Benzeno 0,0005 ND 0,0001 Aprovado 
Cloreto de Vinila 0,0002 ND 0,000063 Aprovado 
Diclorometano 0,0005 ND 0,0003 Aprovado 
Estireno 0,002 ND 0,0002 Aprovado 
Etilbenzeno 0,02 ND 0,0002 Aprovado 
Monoclorobenzeno 0,01 ND 0,0001 Aprovado 
Tetracloreto de carbono 0,0004 ND 0,0001 Aprovado 
Tetracloroeteno 0,004 ND 0,0001 Aprovado 
Tolueno 0,017 ND 0,0001 Aprovado 
Triclorobenzenos 0,002 ND 0,0002 Aprovado 
Tricloroeteno 0.002 ND 0,0001 Aprovado 
Trihalometanos Totais 0,008 ND 0,0002 Aprovado 
Xilenos 0,03 ND 0,0002 Aprovado 

CIPA: Concentração da impureza padronizada; CIPP: Concentração de impureza permíssível por produto; 
ND = Não Detectadomeste caso a concentração é menor que o limite de detecção normalizado. 

Observação: Avaliando-se os cromatogramas, observa-se que os mesmos não 
apresentaram picos que indiquem a presença de contaminantes. 
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Tabela 2: Valores de CIPA e CIPP para o produto com formação de flocos. 

Parametro ClPP(mgIL) CIPA (mglL) ::ffêufzíggtfãô Avaliação 'Im urezas metálicas ' 

Alumínio 0,02 0,033 0,003 Aprovado 
Antimônio 0,0005 ND 0,0003 Aprovado 
Arsénio 0,001 ND 0,0004 Aprovado 
Bário 0,07 0,007 0,0001 Aprovado 
Berilío 0,0004 ND 0,00002 Aprovado 
Cádmio 0,0005 ND 0,00003 Aprovado 
Chumbo 0,001 ND 0,0003 Aprovado 
Cobre 0,13 ND 0,0001 Aprovado 
Cromo 0,005 ND 0,0003 Aprovado 
Ferro 0,03 ND 0,001 Aprovado 
Manganês 0,01 ND 0,0002 Aprovado 
Mercúrio ' 0,0001 3,2E-05 0,00001 Aprovado 
Níquel 0,007 ND 0,0001 Aprovado 
Selênio 0,001 ND 0,0005 Aprovado 
Tálio 0,0002 <0,001 0,0001 Aprovado 
Zinco ' 0,5 <0,005 0,001 Aprovado 

CIPA: Concentração da impureza padronizada; CIPP:Concentração de impureza permissível por produto; 
ND = Não Detectadomeste caso a concentração e menor que o limite de detecção normalizado. 

*Nos produtos coagulantes de sais metálicos os elementos ativos, tais como ferro e aluminio, não são 
considerados impurezas. ' 

4. CONCLUSÃO 

A substância teste SAIG - Sulfato de alumínio isento de ferro granulado (sólido), foi 
preparada conforme NBR 15784:2014 "Produtos químicos utilizados no tratamento de água 
para consumo humano - Efeitos a Saúde - Requisitos", de acordo com o método o F seção 
9.7., sendo realizadas as análises especíñcas para produtos utilizados para coagulação e 
floculação descritas na Tabela 1 da referida norma. 
Após avaliação dos resultados para o produto sem formação deflocos e com formação de 
flocos, conclui-se que a substância teste SAIG - sulfato detaluminio isento de ferro - 

granulado (sólido), não introduz impurezas acima dos valores máximos permitidos. Sendo 
assim, é considerada APROVADA para as análises específicas dos parâmetros referentes a 
impurezas metálicas, VOC (compostos orgânicos voláteis), scan base/neutro e ácido em 
espectrômetro de massas e surfactantes. 

5. ARQUIVAMENTO 

O Plano de Estudo, os Dados Brutos e o Relatório Final são mantidos arquiirados por um 
periodo mínimo de cinco anos e a substância teste por um periodo minimo de 60 diacapo? 
o encerramento dos Estudos nas dependências da NSF Bioensaios - Prest .-. ~› lfôs     de Análises e Certificação Ltda.  i V \ . 

.« , r i _ J. PI": s' 
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Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde 

LARS m9 3652-PQT47-670-15 

Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizadas no Tratamento de Água para 

Consumo Humano - NBR 15.784 (2014) 

Identificação da substância teste: SAIG - sulfato de alumínio isento de ferro granulado (sólido)  
Nome comum do ingrediente ativo: sulfato de Alumínio 
N! CAS do ingrediente ativo: 10043-01-3 
Estado físico: Sólido 
Fabricante: Suall Indústria e Comércio Ltda 

Unidade de Produção: Fazenda Mato Quieto, SIN - Lavrinhas - SP À CEP 12760-000 
N! do lote: IG151014 

Data de fabricação: 14/10/2015 
Data da coleta: 19/10/2015 
Data de validade do estudo: 19/10/2017 
Responsável pela coleta da amostra: NSF Bioensaios 

Patrocinador (Fornecedor): Suall Indústria e Comércio Ltda 

Fazenda Mato Quieto, S/N - Lavrinhas - SP - CEP 12760-000 É?  Identificação do Laboratório: NSF Bioensaios - Prestação de Serviços de Análises 

Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão ~ RS - C A 
N! do Reconhecimento: BPL 0006 
Validade do Certificado BPL da CGCRE: 14/05/2017 

me do Relatório de Estudo (ma): 3652-PQT47-670-15 333% 
Data de Término do Estudo: 23/12/2015  u. a”  x9” í Dosagem Máxima de Uso (DMU): 300 mg/L 

Resultados Analíticos e Avaliação: 

PARÂMETRO ' AVAÍIÊÇÊO “ 
impurezas metálicas . Aprovado 
Compostos orgânicos voláteis - (VOC) Aprovado 
Scan Básico/neutro e Ácido por espectrometria de massas Aprovado 
Surfactantes ' Aprovado 

Declaração de Conformidade 
Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - (ARS reflete os Dados Brutos obtidos no 

Relatório de Estudo n? 3652-PQT47-670-15, o quai foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticos 
de Laboratório, Normas NIT-DiCiA-OBS o O41 (Set/Zoli), baseados na OECD - Principles on Good Laboratory 
Practice (1997). 

Declaro que para o elaboração do Piano de Estudo que fundamentou o RE N!? 3652-PQT47-670-15 foram 
considerados todos os onaiitos químicos especificos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 o 4, bem 

como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e dos matérias primas 
empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8. 

giga/gar.:  
Dota Everton Melo dos Santos 

Químico - CRQ-05202490-59 Reglão 

Diretor de Estudo 
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SAAE de Piumhi - MG 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo licitatorio nr.: 43412016 

CNPJ 50.055.131/0001-35 INSE. EST. 414.501.150.119 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXIS T ENCM QE FA T0 
SUPER VENIENTE IMPEDI TIV 0 DE HABILITACAO 

A Signataria Suall Industria e Comercio Ltda, CNPJ 
60.858.131/0001-36, neste ato representada pelo Sr. Jorge Lucio de 
Oliveira RG nr.:15.373.098 - SSP/SP -› CPF nr.: 053.245.518-56 , 

DECLARA que até a presente data encontra-se desimpedida de participar 
da licitação, obrigando-se ainda a declarar sob as penalidades cabíveis a 
superveniencía de fato impeditivo da habilitação , conforme art. 32 

paragrafo 2° da lei n° 8666/93 

L 'nhas,i 16 de novembro de 20.16 

'W 

 
su L1N0.c 1111 TA. M 

0:1 J: 00.053.131/0001-30 

orge Lúcio de Oliveira 
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FAZENDA MATE! 001510. sm” - TEL.: 112) 3141-3000 
051: 12'76EI-EIDEI - 9110115110015 - LAVRINHAS - SF' 

AV. 50v. JÂNID 001001205. 005 - TEL.: 11 z) 3141-3000 ESBRITÓRIEI ã, 
CEP IZ7ZD-GID - VILA BATISTA - 00025100 - 5p 
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CNP : 50.853.731/0001-36 

 SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ 6D.B5B.l31fÚDD1-36 

Ao 
SAAE de Piumhi -MG 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo lieítatorio nr.: 434/2016 

DECLARAÇÃO DE ACEITA ÇÃO DE TODAS AS EXIGENCIAS 
coNTIDAs NO_ EDITAL 

A Signatária Suall Industria e Comercio Ltda, CNPJ 
60.858-131/0001-36, neste ato .representada a pelo .Sr. Jorge Lúcio de 
Oliveira RG nr.:l5.373.098 - SSP/SP - CPF nr.: 053.245.518-56 , 

DECLARAMOS para fins de participação .no processo _licitatório em 
pauta , sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os 
termos , normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis , 
decretos , portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente 
licitação. Declaramos ainda, que nos_ preços cotados já estão incluidas todas 
as despesas com transporte, impostos, taxas, seguros, descarga do produto, 
bem como os onus descer-rentes de contratação de pessoal , leis trabalhistas, 
da Previdência Social, encargos ñscais, comerciais, taxa Bolsanet e outras 
que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

rnjçmbro ds 291,6 ' VJ 
 

rge Lucio de Oliveira 
: iretorcomercial 

INSC. EST. 4l4.l'.'lD1.l 513.1 19 

FÁBRICA ESGRITÚRID 
FAZENDA MATE¡ UUIETU. slN° - TEL.: (12) 3141-3EIUD 
CEP 12'76I:I-DEII:I - PINHEIROS - LAVRINHAS - SF' EEF' 12'72EI-D1D - VILA BATISTA - SF' 

Av. Gnv. JÂNIEI QUADRDE. EDS - TEL.: (12) 314T-3EJDD 
GRUZEIRU - _X2 
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INSC. EST. 414.I'.'ll'_'l1.15EI.119 

Ao 
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Piumhi - MG 

Ref.: Pregão Eletronico nr.: 07/2016 
Processo licitatorio nr.: 434/2016 

CARTA PROPOSTA 
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 
instrumento çonvogatgrioglgyliwqitação em epígrafe 

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANT E: 

Razão Social do licitante: Suall Industria e Comercio Ltda 
CNPJ: 60.858.131/0001-36 
Endereço: Fazenda mato. Quieto s/n - Distrito de Pinheiros - Lavrinhas - SP 

E-mail: juliana@suall.com.br 
Telefone e Fax: 12-31413012 - 31413018 

Representante Legal: Jorge Lucio de Oliveira 
Cargo: Diretor Comercial 
_RG nr.: 15e.373.098-SSP!SP - CPF: 053.245.5.18.-56. 

ITEM QT DE n UNID ESPECIFICAÇÃO DO MiRCA PREÇO PREÇO 
OBJETO IJJVITARIO TOTAL 

04 28 TON Sulfato- de Aluminio AL203 Suall R$2.200,00- R$61. 600, 00 
granulado totalmente isento o de ferro para tratamento de (Dois rnil e (Sessenta e 

~V agua (clarificação) duzentos um mil e 

embalagem com 40 kgs reais) seiscentos 
reais) 

A descarga será por conta do p/ton 
fornecedor 

Especificação: 
Estado Físico: Solido 

Homogeneídade: Visulaznente 
.heterogeneo 

Teor de i.a declarado : A12 

(S04) 3 - 57,56% e H20 - 
42,44% .› @ D axim d (DMU) : 

osem lsâàmeg/UÊO SU ND. C M.  
qif: ao.s5a.1a1/ooo1»3e 

rms-Ruy». ESBRITÓRID l 

FAZENDA MATU EILHETD. s/N° - TEL.: (12) 3141-3EIEID 
CEF' 1Z76U-DUU - 

Av. Gnv. ¡JÂNID EJUADRDS. EEIS - TEL.: (12) 3141-3075” 
PINHE|RDS - LAVRINHAS - SF' CEF' 1Z7ZEI-EIICI - VlLA BATISTA - cRLizElRlj - 5P 
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á SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO DEÀGUA 

 SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD 
CNPJ 65.5551 Si/UEIEII-SE:  INEC. EST. 414.DD'F.15D.i 19 

lidar Total da Proposta.- R$61.600,00 (Sessenta e um mil e seàgíntog reais) 

ggNoIgóEs 0511,45,- 

r A proposta terá a validade de 60 (sessenta) dias corridos , a partir da data de 

abertura doeprcgão. 
Prazo de Entrega do produto : Maximo de 15 (quinze) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado 
pelo SAAE. 
Local de Entrega: CIF - Estação de tratamento de Agua do SAAE de Piumhi - 
MG , a Rua Joao Perez m:: 233 - bairro Nova Piumhi - CEP: 37.925-000 - 
Piumhi 

' has., 16 de novembro de 2016 

  NPJ 60.858.131f0001-36 

rge Lucio de Oliveira 
- Diretor Comercial 
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Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 434I2016 
5-    

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada. a fim 
de realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. Iniciada a fase de habilitação. o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados, apresentando ao final, o seguinte resultado, conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 
pelo Pregoeiro e a Comissão. 

    . às** rea 

03.157.268/0001-20 G-ñ INDUSTRIA COMERCIO E TTIANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA X 

19.281 .807/0001-78 CAL ARCO IRIS LTDA X 

60.858.131/0001-36 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 
documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem. 

Piumhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016 

  MARIA DAS G ' - 

AG  4' o A 02912015 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

n¡ SONIA ROSENI COSTA Rosilaine Fer'reira Silva Figueiredo 
AJUDANTE ADMENISTRATIVO FISCAL 

Sistema: MGFCompras - HabiIitacaODePregaoOLrpt PFOÍZ 141353 Í 2-015 Pág** 1 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHl-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N! 07/2016 

Vencedorles) do(s| Lotels) 

LOTE: 1 

Fornecedor: GR IND. CDM. E TRANSP. DE PROD. QUlMlCOS LTDA. - 03.157.250/0001-20 

. . - V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total . 

Item Quant. Unid. Descriçao Marca Lance Lance orçado orçado Economia 

Cloro Gás-CIZ, em cilindro de 50kg, para 

desinfecção de água para abastecimento 
público. Especificações: Teor de Cloro 

1 5.000,00 kg Liquido C12..mínimo 99,5% Resíduos não Katrium RS 11,30 RS 56.500,00 RS 14,85 R$ 74.250,00 Zãâííif-í. 

Voláteis:...máxímo 75 ppm Teor de 

Ferro: ............. ..máximo 10 ppm 
Umidadez.....................máximo 50 ppm 

Sub-Total RS 56.500,00 Sub-Total R$ 74.250,00 

LOTE: 2 O n n n  
Fornecedor: CAL ARCO ÍRIS LTDA - 19.281.807/0001-78 

Item Quant. Unid. Descrição Marca V' Unit' V' Tua' V' Unit' V' Total Economia 

,N Lance Lance orçado orçado 
Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa 

para tratamento de água para 

abastecimento público Especificações: 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA - Hidróxido de 

cálcio Ca (OHJZ 24,00% a 26,00% - 

Substâncias reativa: ao HCl CaC03 m/m 
1,50% (máximo). - Sílica + Resíduos 

Insolúvel ? Si02 + RI 0,25% (máximo) 
1 72.200,00 kg CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Suspensão em ARCO IRIS R$ 0,63 R5 45.486,00 RS 0,79 RS 57.038,00 20,25% 

24h 95,00% (mínimo). - Massa Específica 

1.10 a 1,30 g/mL - Viscosidades copo Ford 

06 mm 12 (segundosl- máximo - Retido 

em peneira de 0,075 mm 1,5096(máximO) - 

Em conformidade com a ABNT NBR N! 

15784/2014 e portaria do MS n9 

2914f2011. - Metodologia de análise 

baseada na ABNT NBR 10790/2015 

Sub-Total RS 45.486,00 Sub-Total RS 57.038,00 

LOTE: 4 

Fpuxecedor: SUALI. IND. E COM.LTDA - 60.858.131/0001-36 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Item Quant. Unid. Descrição Marca uma 'Lance orçado orçado Economia 

Marca: Suall - 

Modelo: 
nacional - 

Descrição: 
sulfato de 

Aluminio ALZOS 

granulado 
totalmente 
isento de ferro, 
pa ra tratamento 

de água 

(clarificação) 
para 
abastecimento 

público , 

embalagem com 
40 kgs, estado 
fisico: sólido, 
Hornogeneidade: 
visualmente 

heterogêneo, 
sulfato de Alumínio AL2 O3 granulado Teor de i.a 

totalmente isento de ferro, para declarado: 
tratamento de água (clarificação) para AI2(S04)3 = 



_ abastecimento público, embalagem com 57,56% e H2O = -. 2 200 ao R 61 600 00 R 2 410 DO R5 61480 - 
1 'mp0 TON 40 kg. Especificações: Estado físico: sólido 42,44%- Dose Rs ' ' s ' ' S ' ' ' 

Homogeneidade: visualmente máxima de uso 

heterogêneo Teor de i.a declarado: AI2 (DMU) 
(S04)3 ? 57,56% e HZO ? 42,44% Dose =180mg/L. 
máxima de uso (DM U) : 180 mg/L Prazo de 

Validade: 60 

(sessenta) dias 

corridos, 
contados a partir 
da data de 

abertura da 

sessão pública 
do pregão. 
Declaramos que 

possuimos pleno 
conhecimento e 

atendimento as 

exigencias de 
habilitação 
prevista no 
Edital. Demais 

condições 
conforme edital. 
vaior Unitário: 
R$2.410,00  p/ton. 

Sub-Total R$ 61.600,00 Sub-Total RS 67.480,00 

Fornecedortes) participanteis) 

Fornecedor CN PJ Loteis) Vencido(s) Total Geral Total orçado Economia 

SUALL IND. E COMJIDA 60.858.131/0001-36 4 - R$ 61.600,00 R5 67.480,00 8,.? 
GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. _ 

QulMlcos LTDA' 03.157.268/0001-20 1 - R5 56.500,00 R5 74.250,00 2331?., 

CAL ARCO ÍR|S LTDA 19.281.807/0001-78 2 RS 45.486,00 RS 57.038,00 20,25% 

Total Geral Rs RS 3.7,?B% 

163.586,00 198.768,00 



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

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 434! 2016 

 
5 O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 
I 0292016, reunidos nesta data. processaram a licitação 007l2016 na modaiidade Pregão Eletrônico, decorrente do 
g processo 43412016, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

:ú§ó'3.157.2aa/oo1-2o 56.50,0Õ 
19.281.807/0001-78 CAL ARCO IRIS LTDA 
 GRDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUlMlCO 

45.486,00 
61.600,00     - .l .58.131f0001-36 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi- MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016 

WWW 
MARIA DAS GRA ARRÉS GOULART 

AGEN DM ¡STRATIVO 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaom .rpi P** 14°” ' 2°” 

i 

^ i 

._  r :v: ki.: ' . ' : 



*i SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG 

PREGAO ELETRONICO N° 07/2016 lJclTANeT.. 
LICITAÇÕES ore-ams 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

0(a) pregoeirotai do(a) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG comunica aos interessados e participantes do PREGÃO 

ELETRÔNICO N! 07/2016 referente à SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS: CLORO GÁS-CU, HIDROXIDO DE CÁLCIO EM 

SUSPENSÃO CA(OH)2 -GEOCÁLCIQ HIPOCLORITO OE SÓDIO NACLO E SULFATO DE ALUMÍNIO ALZ O3 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE FERRO, 

PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IDESTE EDITAL. , 

que ADJUDICA o objeto do certame a(s) empresa[s): 

W 

Fornecedor: CAL ARCO ÍRIS LTDA - 19.281.807/0001-78 
V. Unit. V'. Total V. Unit; - V. Total 
Adido Adjdo orçado orçado Economm Lote Quant. Unid. Descrição Marca 

Hídróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa 

para tratamento de água para 

abastecimento público Especificações: 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA - Hidróxido de 

cálcio Ca (DH)2 24,00% a 26,00% - 

Substâncias reativas ao HCl CaCO3 m/m 

1,5096 (máximo). - Sílica + Residuos 

insolúvel 'I SiOZ + RI 0,25% (máximo) 

2 72.200,00 kg CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Suspensão em ARCO IRIS RS 0,63 RS 45.486,00 R$0,79 RS 57.038,00 ZCLLZSQSI: 

24h 95,00% (mínimo). - Massa Específica 

1,10 a 1,30 glmL - viscosidades copo Ford 

06 mm 12 (sesundosl- máximo - Retido 

em peneira de 0,075 mm 1,5096(máximo) - 

Em conformidade com a ABNT NBR N¡ 

15784/2014 e portaria do MS n? q 2914/2011. - Metodologia de análise 
' baseada na ABNT NBR 10790/2015 

Sub-Total R5 45.486,00 Sub-Total RS 57.038,00 20,25% 

Fornecedor: GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. - 03.157.268/0001-20 
. . .. V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total . 

Lote Quant. Unid. Descriçao Marca Adjdo Adído orçado orçado Economia 

Cloro Gás-CIZ, em cilindro de 50kg, para 

desinfecção de água para abastecimento 

público. Especificações: Teor de Cloro 

1 5.000,00 kg Liquido C12..minimo 99,5% Resíduos não Katrium R5 11,30 RS 56.500,00 RS 14,85 RS 74.250,00 23,9%; 
\Ioláteiszmmáximo 75 ppm Teor de 

Ferro:...............rnáximo 10 ppm 

Umidade.....................máximo 50 ppm 
  

Sub-Total R5 56.500,00 Sub-Total RS 74.250,00 23,91% 

Fornecedor: SUALL IND. E COM.LTDA - 60.858.131/0001-36 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca  MAE::  :r-â:: Economia 

Marca: Suall - Modelo: 

nacional - Descrição: 

sulfato de Aiuminio AL103 

granulado totalmente 



4 28,00 TON 

sulfato de Aluminio ALI O3 granulado 

totalmente isento de ferro, para 

tratamento de água (clarificação) para 

abastecimento público, embalagem com 

40 kg. Especificações: Estado físico: sólido 

Homogeneidade: visualmente 

heterogêneo Teor de i.a declarado: A|2 

(50103 ? 57,56% e H20 ? 42,44% Dose 

máxima de uso (UMU) : 180 mg/L 

isento de ferro, para 

tratamento de água 

(ciarificaáo) para 

abastecimento púbiico , 

embalagem com 40 kgs, 

estado fisico: sólido, 

Homogeneidade: 

visualmente heterogêneo, 

Teor de i.a declarado: 

AI2[S04)3 = 57,56% e HZD 

= 42,44% - Dose máxima de 

uso (DMU) :lsümg/L. 
Prazo de Validade: 60 

(sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de 

abertura da sessão pública 

do pregão. Declaramos que 

possuimos pleno 

conhecimento e 

atendimento as exigencias 

de habilitação prevista no 

Edital. Demais condições 

conforme edital. valor 

Unitário: R$2.410,00 p/ton. 

RS 2.200,00 R5 61.600,00 R$ 2.410,00 R5 57.480,00 

Sub-Total R5 61.500,00 Sub-Total R$ 67.480,00 

Total Geral Adjudicado RS 163.586,00 
Total Geral orçado R5 

198.768,00 

R_ 7 1.59.: 

331% 

173m 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-     
MG 5 É' 

.. . á' 

PREGAO ELETRONICO N” 07/ 2016 3 m» 

Lotes Adjudicados 

Lote Fornecedor Vencedor CNPJ Valor Lance Valor orçado Economia 

1 GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.263/0001-20 RS 11,30 RS 14,85 23,91% 

2 CAL ARCO ÍRIS LTDA 19.281.807/0001-78 RS 0,63 R$ 0,79 20,25% 

4 SUALL IND. E COMLTDA 60.858.131/0001-36 RS 2.200,00 RS 2.410,00 831%. “F23 

Total: RS 2.211,93 RS 2.425,54 8,8 3% 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
diretoria saae ¡umhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHFIMG -Telefax 37-3371-1332 

   
PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 43412016, 
na modalidade pregão eletrônico RP “menor preço por item" que recebeu o número 
07I2016, tendo por objeto a contratação de empresa para fornecimento eventual e 
futuro de produtos químicos destinados ao tratamento da água para abastecimento 
público do SAAE. 

O processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de 
pesquisa de mercado. informação de número de dotação orçamentária, autorização 
para abertura de processo de compra, classificação de modalidade de licitação, 
Portaria que designa Pregoeira no âmbito do SAAE e Resolução Regulamentadora 
do Pregão Eletrônico no âmbito da Autarquia. 

O Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria 
juridica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no Jornal Folha da Manhã, Diario 
Oficial do Estado de Minas Gerais e afixado na sede da Autarquia. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei 
n.10.520I2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar as_empresas, GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, MIIKA NACIONAL LTDA, 
BAUnlIINAS QUIMICA LTDA, CAL ARCO IRIS LTDA e SUALL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 

Após a apresentação dos lances, a empresa GR INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODDTOS QUIMICOS LTDA logrou-se 
vencedora do item 01; a empresa CAL ARCO IRIS LTDA venceu o item 02; o item 
3 fulminou deserto e a empresa SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, venceu o 
ítem 04, porquanto, apresentaram menor preço por item do objeto iicitado. 

Assim, foram-lhes adiudicados os objetos conforme resultado 
dos lances, tendo em vista a ausência de interposição de recursos. 

As empresas encaminharam pelos Correios, os originais da 
documentação apresentada na plataforma do pregão eletrônico, bem como, as 
proposta finais ajustadas, para juntada aos autos. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, as licitantes habilitadas no 
certame atenderam às exigências do edital. 



Ó . 

SAAEYÊ 
?PU MQHXÍÊÉÉH 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
diretoria@saaegiumhhconnbr CNPJ: 23.782.816/000110 

   
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -Teíefax 37-3371-1332 

com a Lei n. 
do certame. 

Além disso, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância 
8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 21 de novembro de 2016. 

 



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 0666193 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, .no valor total de R$ 
163.586,00 (cento e sessenta e tres mil, quinhentos e oitenta e seis reais), e encaminho-o para a seção de 
contabilidade. 

A 

[L Piumhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016 

Odéci da Silva Melo 
Diretor 

as. 

Protocolo..... 14.067 I 2016 21/11/2016 00:00:00 

N° Processo... 7 I 2.016 

TÍP° PFOGGSSO.. Processo de compra 

Modalidadem.. Pregão Eletrônico 

Responsável... 

l Finalidade ...... .. Homologação 
l 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomoIogacaom .rpl 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N! 07/2016 

::arames cai-Lam 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À 

ADMINISTRAÇÃO, _VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA o FORNECIMENTO DE 

pnoouros Quimicos: CLORO GÁS-CLZ, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO CA(0H)2 -GEOcÁLcio, HIPOCLORITO DE somo NACLO E SULFATO 

DE ALUMÍNIO A12 O3 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE FERRO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO TERMO OE REFERÊNCIA ANEXO i DESTE EDITAL. , que foi ADJUDICADO àls) empresas): 

Fornecedor: CAL ARCO ÍRIS LTDA - 19.281.807/0001-78 
. . .. V. Unit. V. Total V.Unit. V. Total . 

Lote Quant. Umd. Descriçao Marca Adjdo Adjdo orçado orçado Economia 

Hiclróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa 

para tratamento de água para 

abastecimento público Especiñcações: 

COMPOSiÇÃO QUÍMICA - Hidróxido de 

cálcio Ca (ClH)2 24.0096 a 26,00% - 

Substâncias reativas ao HCI cacos mlm 

1,50% (máximo). - sílica + Residuos 

Insolúvel ? s¡o2 + Ri 0,25% (máximo) 

2 72.200,00 kg CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - Suspensão em ARCO IRIS R$0,63 RS 45.486,00 Rs 0,79 Rs 57.038,00 0,0024. 

24h 95,00% (mínimo). - Massa Específica 

1,10 a 1,30 g/mL - Viscosidades copo Ford 

06 mm 12 (segundos)- máximo - Retido 

em peneira de 0,075 mm 1,50%(máxlm0) - 

Em conformidade com a ABNT NBR N! 

15284/2014 e portaria do MS n! 

2914/2011. - Metodologia de análise 

baseada na ABNT NBR 10790/2015 

Sub-Total RS 45.486,00 Sub-Total RS 57.038,00 20,25% 

,Eornecedon GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. - 03.157.268/0001-20 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca Adjdo Adjdo orçado orçado Economia 

Cloro Gás-CIE, em cilindro de 50kg, para 

desinfecção de água para abastecimento 

público. Especificações: Teor de Cloro ' ' ” " 

1 5.000,00 kg líquido C12..mínimo 99,596 Residuos não Katrium R$ 11,30 RS 56.500,00 R5 14,85 R5 74.250,00 0,020544 

voláteiszmmáximo 75 ppm Teor de 

Ferro:...............máximo 10 ppm 

Umidade:.....................máximo 50 ppm 

Sub-Total Rs 56.500,00 Sub-Total Rs 14.250,00 23,91% 

Fornecedor: SUALL IND. E COM.LTDA - 60.858.131/0001-36 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca Adjdo Adjdo orçado orçado Economia 

Marca: Suall - Modelo: 

nacional- Descrição: 

Sulfato de Aluminio A110! 

granulado totalmente 

isento de ferro, para 

tratamento de água 

(clariñcação) para 

abastecimento público , 

embalagem com 40 kgs, 

estado ñsico: sólido, 



4 28,00 TON 

sulfato de Aluminio AL2 03 granulado 

totalmente isento de ferro, para 

tratamento de água (clarificação) para 

abastecimento público, embalagem corn 

4D kg. Especiñcações: Estado físico: sólido 

l-iomogeneidade: visualmente 

heterogêneo Teor de i.a declarado: A|2 

(so4)3 ? 57,55% e H20 'r 42,44% Dose 

máxima de uso (DMU) : 180 mg/L 

Homogeneidade: 

visualmente heterogêneo, 

Teor de i.a declarado: 

A|2(S04)3 = 57,56% e H20 

= 42,44% - Dose máxima de 

uso (DMU) :laomg/L. 
Prazo de Validade: 60 

(sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de 

abertura da sessão pública 

do pregão. Declaramos que 

possuimos pleno 

conhecimento e 

atendimento as exigentias 

de habilitação prevista no 

Edital. Demais condições 

conforme edital. valor 

Unitário: R$2.410,00 p/ton. 

R$ 2.200,00 R5 61.600,00 RS 2.410,00 

Sub-Total RS 61.600,00 

Total Geral RS 163.586,00 

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei n? 10.520/02. 

PIUMHI-MG, 21 de Novembro de 2016. 

l* 

ODÉCIOD ILVA MELO 

DIRETO EXECUTIVO 

Sub-Total RS 67.480,00 

Total Geral RS 

198.768,00 

3,? 3% 

1737992? 



Extrato 

Resumo do Pregão Eletrônico 

Órgão Público: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E BGOTO DE PIUMHI-MG 

Número do Preg1o:07/2016 

Descrição: 

SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS: CLORO GÁS-CLI, HIDRÓXIDO DE cALcIo EM susPENsAO CA(0H)2 -GEOCALCIQ HIPOCLORITO DE sODIo NACLO E SULFATO DE 

ALUMÍNIO ALZ O3 GRANULADO TOTALMENTE ISENTO DE FERRO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO l DESTE EDITAL. 

Aquisição: MATERIAL 

Tipo: MENOR l 

Pregoeiro MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARROS GOULART 

Fim Recebimento Proposta: 16/11/2016 às 08:59:00 Fim Abertura Proposta: 16/11/2016 às 09:59:00 Qtde de Lote: 4 

Início Abertura Proposta: 16/11/2016 às 09:00:00 Inicio da Disputa: 16/11/2016 às 10:00:00 Prazo Recurso: 3 

Histórico do Pregão Eletrônico 

TIPO ALTERAÇÃO: Data. e Hora Nome executante 
Homologação 21/11/2016 ODECIO DA 5|LVA MELO 

Adjudicação 11/11/2016 às 15:07:14 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARROS GOU [ART 
Publicado u 01/11/2016 às 13:38:23 OOECÍO DA SÍLVA MELO 

Cadastro 01/11/2016 às 13:33:59 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARROS GOULART 

Imprimir 
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serviço Autônomo de -' ua a Esgoto 
..icitacoesférljsazepiumhLcnm. r (ÍNPJ: 23.7828] 6.11601 llI 

Autarquia ñ-hanaiciçia! (Lei E0 5 0) Praça Zeca Soares, 2 --7 7925001) Pllêãii-[IIAJG ~- 'Telefax 3133 

PREGÃO ELETRÔNICO DE 

REGISTRO DE PREÇOS N°07/2016 
PROCESSO LICITA TÓRIO 

N°434/201 6 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N°067/2016 O 

CAL ARCO IRIS LTDA 



FJPBMRÉE 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 067/2016 

PREGÃO ELETRôNIco DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROcEssO LICITATORIO N°434/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para aquisição de produtos químicos: Hidróxido 
de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálcio para tratamento de água, para 
abastecimento público, que entre si celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
AGUA E ESGOTO DE PIUHM,I-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços 
e de outro lado, CAL ARCO IRIS LTDA, na forma abaixo: 

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 Jurídica 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° 114.645.658 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. 15 da Lei Federal 
8.666/93, da Lei 10.250/02, da Resolução n° 114/2011 e suas alterações e 
Resolução 118/2013, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 07/2016, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e 
homologada pelo diretor Executivo, ENG° ODECIO DA SILVA MELO, e a empresa 
CAL ARCO ÍRIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 19.281.807/0001-78, Inscrição 
Estadual no 261.423.953.0036, estabelecida na Rodovia BR 354 s/n° Km 501,9 - 
Zona Rural na cidade de Formiga-MG, representada neste ato pela Sra Eliana 
Geralda Lima, representante legal, brasileira, viúva, empresária, portadora da 
Carteira de Identidade n° MG.2.309.115 SSP/MG e CPF 357.138.606-04, doravante 
denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes 
nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os 
referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos 
desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as 
condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeiraz- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, a fornecer o produto 
químico: Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca(OH)2 -Geocálcio para 
tratamento de água, ,para abastecimento público, conforme especificações 
do Termo de Referência Anexo I do edital, e conforme Edital do Pregão 
Eletrônico de Registro de Preços n° 07/2016, a proposta do Fornecedor e a 

Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente 
instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são OS constantes da planilha de preços anexa deste 
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instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão todas as 
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 
comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada para 

cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas 

e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi- 
MG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGÃO 
ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 que a precedeu e integra 
o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO oos PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou 
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 
mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor solicitar 
e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 

I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 

II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como 
listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de 
outros documentos julgados necessários que embasaram a oferta de preços por 
ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido. 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório 
de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados, os mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 

mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 

ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 

, V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, 
ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo 
SAAE PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 

circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e de 
acordo com as necessidades da autarquia será efetuado pela Tesouraria do SAAE 
PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado 
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nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 
07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, 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/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior 
liberação do documento ñscal para pagamento. 

II - O 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 1" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

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 - Urna 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 produtos, objeto da 
ata, nos seguintes casos: 

I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da impugnação. 

a) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

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

III - Débito do Fornecedor para corn 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: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
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Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se: 

a)-Para o item: 02- Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálcim 

Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluidas todas as 
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, incluindo descarga dos 
produtos, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis 
trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta 
ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos 
nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a 
presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, 
o contraditório e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ñxados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei nO 

8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Le¡ n° 8.666, de 
1993, bem como artigo 57 da referida lei. 

III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos 
do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

Cláusula Sétima:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições 
do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes federados. 

Cláusula Oitava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E 

DO PRAZO DE ENTREGA 

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 
seu vencimento. 

a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos produtos apresentados será devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
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prazo a partir da data de sua reapresentação. É de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da impugnação. 

b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

c) O fornecimento do produto será parcelado de acordo com as necessidades 
do SAAE PIUMHI-MG.A solicitação será através de nota de empenho enviada via 
email/fax ao setor responsável. 

d) 0 prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes 
de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou 
descarga do produto licitado. __ l 

f) Loca! de Entrega: CIF -__ ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO 
SAAE DE PIUMHI-MG, A RUA JOAO PEREZ N° 233 - BAIRRO NOVA PIUMHI 
- CEP 37.925-000 PIUMHI. 

II - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
a) Na entrega sera' emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 

da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 
alinea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. 
O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está 
condicionada ao atendimento das exigências contidas neste edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o SAAE 
PIUMHI-MG. 

d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em desacordo 
com as especificações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo 
providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a sua substituição. 

Sub-Cláusula Primeira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de entrega 
dos produtos, com motivo plenamente justificado e aceito pela mesma. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pelos órgãos requisitantes. 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

conta da possível dotação orçamentária consignada no Programa 
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17.512.0447.2169 e Elemento 33.90.30, do orçamento do SAAE em vigor, ou 
da que vier a substltuí-la nos próximos exercícios, 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° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por' intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
produtos. 

II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas 

de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra dela 
decorrentes; 

IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará 
aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda :- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o Fornecedor: 

a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 
normas legais aplicáveis à espécie; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 

I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 

II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas "a", "b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços (no caso de ser 
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 

III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de 
rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas. 
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Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, 
também: 

I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 

qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua 
competência; 

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI- 
MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 

V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 

VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quartaz- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado 

nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa previa 
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 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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 juridica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidõneo; 
d) Flzer 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 - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica 

o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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 produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, 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 0,33% (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 produtos 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 

Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia 
de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

i 9% 8 
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Quando estipulados prazos parciais a multa será 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 Fornecedor, esta deverá ser 
recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente 
notiñcação. 

Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o SAAE 
Piumhi-MG, pelo prazo de até U2 (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 - A 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 Fornecedor 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: 
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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 
Fornecedor interessado, e sera' publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, por erro ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, 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 Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 
8666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 

Cláusula Décima Oitava:- nos ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipiñcadas nas Leis 8.666/93 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 Nonaz- DAS DISPOSIÇÕES l=INAIs 
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Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução nO 

118/2013, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente 
pelos principios 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. 

O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata de Registro de Preços, 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 suas alterações e 118/2013, 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 Vigésima :- 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, 21 de novembro de 2016. 

ML 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁdUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Odécio da Silva Melo 
'Diretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

cAL/'Ãáío ÍRIS LtoA 
Sra Eliana Geralda Lima 

Sócia Gerente Administrativa 

Testemunhas: 

Sônia Roseni Êosta 4/ 
RG M- 25.5.5575 , l     Maria das gr.. . 

RG M 4g: rs 

11 



ic' S saa 

  @HÉÚÉÉÉB 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

' mhi c m r 

3371-1332 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIuMHI/MG - Telefax 37- 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de produto químico: 
Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocáicio para tratamento de 
água, para abastecimento púbiico. 

Fornecedor: CAL ARCO ÍRIS LTDA 

CNPJ: 19.281.807/0001-78 

Endereço: Rodovia BR 354 s/n° Km 501.9 - Zona Rural na cidade de Formiga-MG 

cónmo 
PROD. 
SAAE 

ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Ma rca Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

0680 02 72.200,00 K9 Hídróxído de Cálcio em Suspensão 
Aquosa para tratamento de água para 
abastecimento público 

Es ' i “e - 

COMPOSIÇAO QUIMICA 
- Hidróxido de cálcio Ca (OH); 24,00% a 

26,00% 
- Substâncias reativas ao HC¡ CaCOa 

m/m 1,50% (máximo). 
- Sílica + Resíduos Insolúvel - SiO; + RI 

0,25% (máximo) I 
CARACTERISTICAS FISICAS 
- Suspensão em 24h 95,00% (minimo). 
- Massa Específica 1,10 a 1,30 g/mL 
- Viscosidades copo Ford 06 mm 12 

(segundos)- máximo 
- Retido em peneira de 0,075 mm 
1,50°/o(máximo) 
- Em conformidade com a ABNT NBR N° 
15784/2014 e portaria do MS n° 
2914/2011. 
- Metodoiogia de análise baseada na 
ABNT NBR 10790/2015 

ARCO 
IRIS 

0,63 45.486,00 

cAL Akco ÍRIS LTDA 
Sra Eliana Geralda Lima 

Sócia Gerente Administrativa 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGQTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇQS N° 067[2Q16 DO PREGÃO 
ELETRONICO DE REGISTRQ DE PREÇOS N°07[2016: Referência: 
Processo Licitatório n° 434/2016, Modalidade: Pregão ,Eletrônico de Registro 
de Preços n° 07/2016. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO. Contratada: CAL ARCO IRIS LTDA. Objeto: Aquisição de 
Produtos Químicos; Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca(OH)2- Geocálcio 
para o tratamento de água, para abastecimento púbiico. Valor da Ata de 
Registro de Preço: R$ 45.486,00 (Quarenta e cinco mil e 
quatrocentos e oitenta e seis reais). Vigência: 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias; Dotação Orçamentária: no Programa: 
17.512.0447.2169 e Elemento 3.3.9030. Odécio da Silva Melo - 
Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 21 de novembro de 2016. 

7 CERTIFlCAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 
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ATA REGISTRO PREÇOS SAAE PIU MHI MG 

Aâsunto: ATA REGISTRO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <Iic¡tacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 22/ 11/2016 16:30 

Para: vendas@calarcoiris.com.br 

A 

CAL ARco IRIS LTDA 

REFERENTE PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N! 97/2616 

PROCESSO LICITATÕRIO H9 434/2016 

Segue anexo Ata de Registro de Preços n! para sua apreciação, favor imprimir em 92 vias e nos devolver 
para assinatura do SAAE para o seguinte endereço Praca Zeca Soares n! 211- Centro - CEP 37.925-909 - 
Piumhi-MG. 

Atenciosamente 

Mar-ia das Graças 

Licitações e Contratos 

- Artexos: 

ATA RGP NE 67 2016 ARCO IRIS LTDA.pdf 222KB 



Confirmação de leitura [exibida] - Re: teste 

1de2 

Âssunto: Confirmação de leitura (exibida) - Re: teste 
De: "vendas@calarcoiris.com.br" <vendas@calarcoiris.com.br> 

Data: 22/11/2016 16:51 

Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumh¡.com.br> 

Esta é uma confirmação de leitura para a mensagem que você enviou para Mgugg 

Nota: esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta no computador do 
destinatário. Não há garantia que 0 destinatário tenha lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 

-wMDNParllm 

Reporting-UA: Mozilla/5.9 (windows NT 6.1; HOHG4; 

rv:45.B) Gecko/20196191 Thunderbird/45.4.0 
Final-Recipient: pfgsãz;venáasâcaiarcoirís.com.br 
Original-Message-ID: <§d954§?b-68fc~be69-?bad-c91a?5a1a3@g@saaepinmhi.com.br> 
Disposition: manual-action/MDN-sent~manua11y; displayed 

r MDNPaItI-Ltxt 

X-Account-Key: accountl 
X-UIDL: UID39981-1406293356 
X-Mozilla-Keys: 
DumainKey-Status: no signature 
Return-Path: <1icitaro9sâsaeepiumhi.cem.hr) 
X-Original-To: vendasüggggggggris.çgm4§§ 
Delivered-To: v- 1.11 _Laüsgifiã .LÊGÊÍSNÇÂÊ 

X-No-Auth: unauthenticated sender 
Received: from [127.0.B.1] (unknown [177.52.52.2]) 

(Authenticated sender: 1icítacoes@saaepiumhi.com.br) 
by bart9131.emai1.1ocaweb.com.br (Postfix) with ESMTPA id 6E7676DEF4447 
for <vendas@ca1arcoiris.com.br>; Tue, 22 Nov 2016 16:43:25 -0290 (BRST) 

Received-SPF: neutral (aws.ce1u1aweb.com.br: 217.118.19.158 is neither permitted nor denied by domain of 
saaepiumhi.com.br) client-ip=217.118.19.158; g§yg;ggg;jg9g3;ig;§§ggesâãggggiumhi;gg@;§g¡ 
he1o=mx29.antispamc1oud.com; 
X-No-Auth: unauthentícated sender 
Received: from mai14985.hm1479.1ocaweb.com.br ([201.76.49.851) 

by mx29.antispamc1oud.com with esmtp (Exim 4.86) 
(envelope-from <1icitacoes@saaepiumhi.com.br›) 
id 1c9G2Y-090639-G8 

 

  for v ; Tue, 22 Nov 2916 19:43:46 +a1ae 
Received: fr . . (189.126.112.14) by mai14970.hm1479.1ocaweb.com.br id h6i81a16a4c3 
for çvçnd' a;§rgg;gi§L5gmL§;3; Tue, 22 Nov 2016 16:35:59 -0208 (envelope-from 
qíicitacoesasaaepiumhi.cog.br›) 
Received: from barta131.emai1.1ocaweb.com.br (bart0131.emai1.1ocaweb.com.br [1e.5a.1.117]) 

by mcbain0B11.correio.biz (Postfix) with ESMTP id 6A934EC036A 
for <vendas&ca1arcoiris.:om.br>; Tue, 22 Nov 2616 16:43:28 -0299 (BRST) 

X-Authuser: íieitacoesâsaaepivmhi.com.br 
X-Locaweb-COR: 1ocaweb_20e9_x-mail 
Received: from [127.9.B.1] (unknown [177.S2.52.2]) 

(Authenticated sender: 1iç_i:a_cs2e:s@§.a.eaniumtxisee;.em 
by bartB131.emai1.1ocaweb.com.br (Postfix) with ESMTPA id 6E7676DEF4447 
for <venáas@ca1arc0iris.ccm.hr>; Tue, 22 Nov 2916 16:43:25 -0200 (BRST) 

Subject: Re: teste 
To: “venéas@ca1arcoiris.com.br" <vendas@calarcoiris.com.br› 
References: <b316?@d4-e881~f411»5@ce~S366cb621zãbâcalarcoirís.:cm.br> 
From: Licitacoes clicitacoesüsaaepiumhí.cem.br> 
Message-ID: cfd954d7b~58fc~Qe99wfQ5g3c@1a?5a103@e@saaeniumüi.ccm,br> 
Disposition-Notification-To: Licitacoes ggigiggggggüsaaepiumhi.com.Qg; 
Date: Tue, 22 Nov 2916 16:44:96 -0200 
User-Agent: Mozilla/5.0 (windows NT 6.1; NDNG4; rv:45.0) Gecko/29199191 
Thunderbird/45.4.0 

MIME-Version: 1.0 
In-Reply-To: <b316?Bdámess]«fall»Sece-8366cb621cSb®ca1arcoiri5.com.br> 
Content-Type: multipart/mixed; 

boundary=" - - - - - - - - - - --54D5385A9EF390A45B21EBA3" 
X-Antivirus: avast! (VPS 151122-0, 22/11/2916), Outbound message 
X-Antivirus-Status: Clean 
Received-SPF: pass (mx29.antispamc1oud.com: domain of saaepiumhi.com.br designates 291.76.49.85 as 
permitted sender) client-ip=2B1.76.49.85; gnvelope~from=licitaroesâsaaepiumhi.com.br; 
he1o=mai14985.hm1479.1ocaweb.com.br; 
X-SPF-Result: mx29.antispamc1oud.com: domain of saaepiumhi.com.br designates 201.76.49.85 as permitted 
sender 
X-Filter-ID: s0sct1PQhAABKnzB5p1bIcZ6XjdJz8CzGIwpAyx0oUrCn7w0F0m95aS15M8U1A3xZwsnfDUAguRw 

     

22/11/2015 17:38 
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_ 1cdQPywUkvLtC26ZZeoMXggjzPcPSGMZ3LNp+yES7a1N0hwLkGxBq9KKYg61wM40ptvepnQfVAQI 
Yswsg2VkHn+w6eGoJqaCwwrLrEMsLGGmE4k4c2Hk7+a/9Dz5y3kB1dfUIL9HftoFErSsw3N1NLBN 
kA9tKz6T9EphxrAXkTKrHFquUHLKEgFVwGMo20YwPPzZa/jrY7Szlkõ5BCQEMCGcaaFb6b3Aan6h 
CeYQFmduvTL04+jeqBrJfcKTeuqMa1IHeU+xivGX+0bfaU6whL8xq/xH+asLc2ptz4Sk004wxeDI 
PunapDwGIPhcsíxeEHKFg53e2M0pyKA69LF1Ge2GaGfxmfoTe9TrSSA1Y+tio+o32s8jijrzycsi 
1AQXwczj3mC3aL+0yt0eZh2B7PML2w9ZZehN13ufmQDqXRrj3+t0L+zkIRFsicyJMEhQFtDBPLoi 
ntpazwuvzwjcnírrHFOD1r32wF3mV+ZzANeS8wkw980j5cMpK6E541RtNJQG51f4vhqZR3KVQgqF 
/fPYYAfEfshwFTnYq9d70kp07kzIwq4sag4xYPS1Xd5Ko70rYRsYNw== 

X-Report-Abuse-To: spam@quarantine3.antísp§mc1cud.com 
Authentication-Results: antispamc1oud.ccm; spf=pass §m§g,mai1From:lícitacoesâsaaepiumhi.com.br 
X-SpamExperts-Class: ham 
X-SpamExperts-Evidence: SB/antispamc1oud_com (e.e2a5e5531s535) 
X-classification: not-spam/statistical-methodl-antispamc1oud_com 
X-Recommended-Action: accept  Anexos: 

MDNPartltxt 285 bytes 

MDNPart3.txt 3,9KB 

2de2 22/11/2016 17:38 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N” 068/2016 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 
PROCESSO LICITATORIO N°434l 2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para aquisição de produto quimico: Cloro Gás-Ci¡ 
para tratamento de água,_ para abastecimento público” que entre si 
celebram o SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUI-iMI-MG, 
Orgão Gerenciador de Registro de Preços e de Outro lado, GR INDUSTRIA, 
COMERCIO DE TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, na forma 
abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei nO 1.035/90 e suas alterações, 
Pessoa Jurídica 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.645.658 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. 15 da Lei Federal 
8.666/93, da Lei 10.250/02, da Resolução nO 114/2011 e suas alterações e 

Resolução 118/2013, das demais normas _legais aplicáyeis, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 07/2016, por deliberação da Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, e 

homologada pelo diretor_Executivo, ENG° ODECIO DA SILVA MELO, e a empresa 
GR INDUSTRIA, COMERCIO DE TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO 03.157.268/0001-20, Inscrição Estadual n° 
282.057.030.118, estabelecida na Rua Projetado A n° 136 A, Bairro Distrito 
Industrial II, na cidade de Cruzeiro - S.P., representada neste ato pelo Snwander 
Manoel Garcez Ribeiro, representante legal, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Carteira de Identidade n° 15.373.701-3 SSP/SP e CPF n° 051.816.248- 
63, doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar Os 
preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, 
tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) 
constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro 
lugar, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-Mg, a fornecer o produto 
quimico: Cloro Gás-Giz, para tratamento de água, para abastecimento 
público, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do 
edita!, e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 
07/2016, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos 
termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão todas i” 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 
comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada para 
cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas 
e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi- 
MG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 que a precedeu e integra 
o presente instrumento de compromisso. ' 

 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO nos PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-O de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou 
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 
mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor solicitar 
e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 

I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilibrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 

II - 0 pedido deverá ser devidamente justiñcado e instruído corn 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como 
listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de 
outros documentos julgados necessários que embasaram a oferta de preços por 
ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido. _ 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório 
de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados, os mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 

mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 

ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro ~ equação econômico-financeira. 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, 
ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo 
SAAE PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 

circulação local. 

Cláusula Quartai- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do' objeto desta licitação 
quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e de 
acordo corn as necessidades da autarquia será efetuado pela Tesouraria do SAAE 
PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto Iicitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 
07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), 
sobre o valor da fatura; 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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, n° do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior 
liberação do documento Fiscal para pagamento. 

II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, 
deverá devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado no “item 1" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

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 - 0 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 produtos, objeto da 
ata, nos seguintes casos: 

I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada_ 
substituir no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da impugnação. 

a) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

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

III - Débito do Fornecedor 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 infringlda. 

Sub-Cláusula Segunda: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se: 
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comssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as 

taxas instituídas por lei, impostos, seguros, fretes de ida dos cilindros vazios e volta 
dos cilindros recarregados, QQLETA PARA RECARGAgDE§CARGA , bem corno os 
ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

contratada; ' 

 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12. 
(doze) meses, nos termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos 
nesta ata. 

III - 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, a 

presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, 
o contraditório e a ampla defesa. .- 

Cláusula Sextaz- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei nO 8.666, de 
1993, bem como artigo 57 da referida lei. 

III- 0 Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos 
do § 4° do artigo 62 da Ie¡ 8666/93. 

Cláusula Sétima:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições 
do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes federados. 

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E 
DO PRAZO DE ENTREGA 

I - 0(s) Fornecedor(es) detentories) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 
seu vencimento. 

a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos produtos apresentados sera' devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da impugnação. 

b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

c) O fornecimento do produto será parcelado de acordo com as necessidades 

il” 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
do SAAE PIUMHI-MCA solicitação será através de nota de empenho enviada vIa 
email/fax ao setor responsável. _ 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. _ 

e) 0(s) fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de_ Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes' 
de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou 
descarga do produto Iicitado 

f) Local de Entrega: CIF - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE DE 
PIUMHI-MG, Á RUA JOÃO PEREZ N° 233 - BAIRRO NOVA PIUMHI - CEP 37.925-000 
PIUMHI. 

II - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 

da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 
alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. 
O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está 
condicionada ao atendimento das exigências contidas neste edital. . 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o SAAE 
PIUMHI-MG. 

d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em desacordo 
com as especificações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo 
providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a sua substituição. 

Sub-Cláusula Primeira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de entrega 
dos produtos, com motivo plenamente justiñcado e aceito pela mesma. 

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 7 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pelos órgãos requisitantes. 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

conta da possivel dotação orçamentária consignada no Programa 
17.512.0447.2169 e Elemento 3.3.90.30, do orçamento do SAAE em vigor, ou 
da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, 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° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO , 
0 Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências das Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; r 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
produtos. 

II- Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ' 

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: ' 

a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 
de Preço; - 

b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas 
de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra .dela 

decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluido o processo, o SAAE 

PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará 
aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda :- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o_ Fornecedor: 

a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 
normas legais aplicáveis à espécie; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 

I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de Interesse público. 

II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas "a", "b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços (no caso de ser 
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 

.por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Municipio, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 

III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de 
rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.- 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, 
também: 

I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou - 

IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

_ 6 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO a 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; _ 

II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de'sua 
competência; 

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI- 
MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV - A ausência ou Omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 

V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 

VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as Obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter O-valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: . _ 

I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado 

nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas,ro SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia 
prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei nO 8.666/93, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; a 

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 70 da Lei Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções nO 114/2011e s as 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 

a) Ensejar O retardamento da execução do certame; 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
b) Não mantiver a proposta, injustiñcadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
cl) 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 - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" implica 

o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência sera' aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretam prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputacla ao Fornecedor, e 
pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuizo de outras cominações cabíveis: 

I - Multa diária de 0,33% (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 produtos 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 arima, a qual 
incidirá sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento emitido a favor do 
Fornecedor. 

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 será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtosJncidente 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. 

R 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
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 Fornecedor, esta deverá ser 
recolhida dentro do prazo de O3 (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 02 (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 - A 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 Fornecedor 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 
Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sextaz- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, por erro ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, 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. 

v» 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Cláusula Décima Sét¡ma:- DOS RECURSOS 

  

Das decisões relativas à. rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 
8666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 

Cláusula Décima Oitava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 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 prejuizo 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 Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n° 
118/2013, 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. 

0 Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de 
entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções n° 
114/2011 e suas alterações e 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 
e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar-se-ão os Principios Gerais de 
Direito. 



 
Serviço Autno de Agua e Esgoto  CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Teiefax 37- 
3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Cláusula Vigésima :- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será competente o do 
foro da Comarca de Piuhmi-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, 21 de novembro de 2016. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á ÚA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Odécio d Silva Melo 

_Diretor Executivo 
-Orgão erenciador- 

  
 

GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE Es'bE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 
Wande an arcez Ribeiro 

S' ioA ministrador 

Testemunhas: 

Sônia Rosenícosta 
RG M- 265.5 6 

Maria da raç Ferreira Barros Goulart 
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futuro e eventual fornecimento cle produto químico: 
Cloro Gás-Giz, para tratamento de água, para abastecimento público. 

Fornecedor: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE TRANSPORTES DE PRODUTOS 
QUIMICOS LTDA 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 

Endereço: Rua Projetada A n° 136 A, Bairro Distrito Industrial II, Cruzeiro-S.P. 
Cruzeiro - S.P. 

PROD. ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Ufãggzo ::gw 
SAAE 
0373 01 5.000,00 Kg Cloro Gás-Ch, em cilindro de 50kg, KATRIUM 11,30 56.500,00 

para desinfecção de água para 
abastecimento público. 

Eggggiflgages: 
Teor de Cloro Líquido C12..mínimo 
99,5% 
Residuos não Voláteiszmmáximo 75 ppm 
Teor de Ferro: ............. ..máximo 10 

PDP" 
Umidade: ................... ..máximo 50 ppm 

GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO D N ORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 
Wand Ma el Garcez Ribeiro 

,Â cio dministrador 
  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG:  
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06812016 DO PREGAO 
ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°07[2016: Referência: 
Processo Licitatório n° 434/2016, Modalidade: Pregão 'Eletrônico de Registro 
de Preços n° 07/2016. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO. Contratada: GR INQUSTRIA, COMERCIO DE 
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. Objeto: Aquisição 
de Produtos Químicos; Cloro Gás-CLZ, para o tratamento de água, para 
abastecimento público. Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 56.500,00 
(cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Vigência: 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias; Dotação Orçamentária: no Programa: 
17.512.0447.2169 e Elemento 3.3.90.30. Odécio da Silva Melo - 
Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 21 de novembro de 2016. 

A rms DE CUMPRIMENTO 
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ATA REGISTRO DE PREÇOS N? 068 j 2016 

a1 

Assunto: ATA REGISTRO DE PREÇOS N? 068/2016 
De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br› 
Data: 22/ 11/2016 16:32 

Para: rosangela@grcruzeiro.com.br 

A 

GR INDUSTRIA COM TRANSP PROD QUIMICOS LTDA 

REFERENTE PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N!! 07/2916 

PROCESSO LICITATÓRIO H9 434/2016 

Segue anexo Ata de Registro de Precos n! 968/2016 para sua apreciação, favor imprimir em 02 vias e nos 
devolver para assinatura do SAAE para o seguinte endereço Praça Zeca Soares n! 211- Centro - CEP 37.925-998 

- Piumhi-MG. 

Atenciosamente 

María das Graças 

Licitações e Contratos 

-Anexost 

K= ATA RGP N! O68 GR |ND COM LTDA.pdf 223103 



Lida: ATA REGISTRO DE PREÇOS N9 068/2016 

1de1 

w 

Assunto: Lida: ATA REG|STRO DE PREÇOS N? 068/2016 
De: Rôsangeia Ribeiro <rosangela@grcruzeiro.com.br> 

Data: 22/11/2016 17:06 
Para: '"Licitacoes"' <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: rosangela@grcruzeiracombr 
Assunto: ATA REG|STRO DE PREÇOS NE 068/2016 

Enviada: 22/11/2016 15:32 

fo¡ lida em 22/11/2016 17:05. 

Reporting-UA: grcr-uzeironzonnbr; Microsoft Outlook 15.0 
Final-Recipient: rfc822;rosangelaügrcruzeiro.ccrmbr 
Drigínal-Message-ID: <?Eeszxüfi-567b«2188«cnh-füzãwaleflbmáêsaaepiumhi.cnssubm 
Disposítíon: manual-actíon/MDN-sentautomatically; displayed 

22/11/201617:38 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 069/2016 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N” 07/2016 
PROCESSO LICITATORIO N°434l 2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para aquisição de produto quimico: sulfato de 
Alumínio Al.; O3 granulado totalmente isento de ferro , para tratamento de 
água¡ para abastecimento público” que entre si ,celebram o SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-IflG, Orgão Gerenciador de 
Registro de Preços e de outro lado, SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
na forma abaixo: 

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.645.658 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. 15 da Lei Federal 
8.666/93, da Lei 10.250/02, da Resolução n° 114/2011 e suas alterações e 

Resolução 118/2013, das demais normas l_egais aplicáyeis, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE 

PREÇOS N° 07/2016, por deliberação da Pi-_egoelra Oficial e Equipe de Apoio, e 
homologada pelo diretor Executivo, ENG° ODECIO DA SILVA MELO, e a empresa 
SUALL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 
60.858.131/0001-36, Inscrição Estadual n0 414.001.150.119, estabelecida na 
Fazenda Mato Quieto s/n° Distrito de Pinheiros na cidade de Lavrinhas - S.P., 
representada neste ato pelo 5r.Jorge Lucio de Oliveira, Diretor Comercial, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 15.373.098 -SSP/SP e CPF 

n° 053.245.518-56, doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE 
registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE 
PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) 
respectivas) constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classiñcadas 
em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se 
seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, a fornecer o produto 
químico: sulfato de Alumínio AL¡ 03 granulado totalmente isento de ferro , 
para tratamento de água, para abastecimento público, conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo 1' do edital, e conforme Edital 
do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 07/2016, a proposta do 
Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante 
do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 

Ma! 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão todas as 
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos ñscais, 
comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada para 
cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas 
e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi- 
MG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2016 que a precedeu e integra 
o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO oos PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou 
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 
mercado atacadista. Cabe ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor solicitar 
e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 

I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 

II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como 
listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de 
outros documentos julgados necessários que embasaram a oferta de preços por 
ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido. 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório 
de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico ñnanceiro ou a redução nos preços 
registrados, os mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 

mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 

ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, 
ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo 
SAAE PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e de 
acordo com as necessidades da autarquia será efetuado pela Tesouraria do SAAE 
PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos ñscais devidos, no prazo de 

Mi 
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07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rate 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, n° do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, 
devera' devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

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 
ñnanceira. 

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 podera' reter o pagamento dos produtos, objeto da 
ata, nos seguintes casos: 

I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da impugnação. 

a) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspende a entrega do produto. 

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

III - Débito do Fornecedor 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: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem impiicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se: 

É 
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a)-Para os item 04 - sulfato de Alumínio AL¡ O3 granulado totalmente 
isento de ferro: 

Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as 
despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, incluindo descarga dos 
produtos, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis 
trabalhistas, cla Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta 
ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - 0 prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos 
nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a 
presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, 
o contraditório e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei nO 8.666, de 
1993, bem como artigo 57 da referida lei. 

III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos 
do § 4° do artigo 62 da Iei 8666/93. 

Cláusula Sétima:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições 
do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes federados. 

Cláusula Oitava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E 
DO PRAZO DE ENTREGA 

I - 0(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 
seu vencimento. 

a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos produtos apresentados será devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da impugnação. 

b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa ?l 
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detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

c) O fornecimento do produto será parcelado de acordo com as necessidades 
do SAAE PIUMHI-MGA solicitação será através de nota de empenho enviada via 
email/fax ao setor responsável. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuizos decorrentes de acidentes 
de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou 
descarga do produto licitado __ 

f) Loca! de Entrega: CIF -__ ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO 
SAAE DE PIUMHI-MG, A RUA JOAO PEREZ N° 233 - BAIRRO NOVA PIUMHI 
- CEP 37.925-000 PIUMHI. 

II - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 

da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 
alínea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. 
0 aceite definitivo corn a liberação da Nota Fiscal para pagamento está 
condicionada ao atendimento das exigências contidas neste edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o SAAE 
PIUMHI-MG. 

. d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em desacordo 
com as especificações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo 
providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a sua substituição. 

Sub-Cláusula Primeira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de entrega 
dos produtos, com motivo plenamente justificado e aceito pela mesma. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nnna:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pelos órgãos requisitantes. 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

conta da possível dotação orçamentária consignada no Programa 
17.512.0447.2169 e Elemento 33.90.30, do orçamento do SAAE em vigor, ou 
da que vier a substitui-la nos próximos exercicios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei no 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

cláusula Décima Primeira# DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
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FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
produtos. 

II- Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III «- Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas 

de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
c) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra dela 
decorrentes; 

IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará 
aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda :- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o Fornecedor: 

a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 
normas legais aplicáveis à espécie; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 

I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 

II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas “a", "b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços (no caso de ser 
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 

III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de 
rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, 
também: 

I ~ Automatica mente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 

6 ?l 
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V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 

qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua 
competência; 

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI- 
MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 

V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 

VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: I- Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notiñcar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado 

nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS sANçõEs ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor 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 corn 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° 114/2011e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: @l 
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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 ñscai; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 

empenho. 
VII - O cometimento das ilegaiidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica 

o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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 produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e 
pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuizo de outras cominações cabíveis: 

I - Muita diária de 0,33% (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 produtos 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 
Fornecedor. 

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 muita será 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. 

Si 
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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 Fornecedor, esta deverá 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 02 (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 Fornecedor 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 corn 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 
Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, por erro ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabiiidade 
civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei n° 
8.666/1993. 

?l 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23-782-816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37- 

3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
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 0itava:- oos ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 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) Conciuída 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 Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n° 
118/2013, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente 
peios principios 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. 

O Fornecedor ficara' obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de 
entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções n° 
114/2011 e suas alterações e 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 
e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de 
Direito. 

y); 10 



 
Serviço Autõnom e ga e Esgoto  CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37- 
3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Cláusula Vigésima :- 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 O2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 21 de novembro de 2016. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE¡ ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Odécio da Silva Melo 

Diretor Executivo 
-Órgão Gerenciador- 

O, - J"-_/'-“ _à 
s l. INoúsTRíX E COMERCIO LTDA 

Sr.Jorge Lucio de Oliveira 
Diretor Comercial 

Testemunhas: 

Sônia Rosen 
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SATIÊÍÊ 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Z 
3371-1332 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 
eca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/ MG - Telefax 37- 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de produto químico: 
sulfato de Alumínio AL¡ O3 granuiado totalmente isento de ferro para 
tratamento de água, para abastecimento púbfico. 

Fornecedor: SUALL IND ÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 60.858.131/0001-36 

Endereço: Fazenda Mato Quieto s/nü Distrito de Pinheiros na cidade de Lavrinhas 
- S.P 

CÓDIGO 
pnoo. 
SAAE 

!TEM Quant. Unid. Especificação do objeto Marca Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

0276 04 28,00 TON sulfato de Alumínio AL¡ O¡ 
granulado totalmente isento de 
ferro, para tratamento de água 
(ciariñcação) para abastecimento 
público, embalagem com 4g kg. 

Estado fisico: sólido 
Hornogeneidade: 
heterogêneo 
Teor de i.a declarado: AI; (S033 - 
57,56% e H20 - 42,44% 

,Dose máxima de uso (DMU) : 180 mg/L 

visualmente 

SUALL 2.200,00 61.600,00 

_C 
SU L - INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

0 r: 
Sr.Jorge Lucio de Oliveira 

Diretor Comercial 
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SERVI O AUTÔNOMO DE ÁGUA E E GOTO DE PIUMHI-MG:  
QA A1LA [E RETRO DE PRE 0 NP 069 2 16 DO PREGÃO 
ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°07[2016: Referência: 
Processo Licitatório n° 434/2016, Modalidade: Pregão !Eletrônico de Registro 
de Preços n° 07/2016. Contratante: SE_RVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO. Contratada: SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Objeto: Aquisição de Produtos Químicos; sulfato de Alumínio AL203 granulado 
totalmente isento de ferro, para o tratamento de água, para abastecimento 
público. Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 61.600,00 (Sessenta e 
um mil e seiscentos reais). Vigência: 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias; Dotação Orçamentária: no Programa: 17.512.0447.2169 
e Elemento 3.3.90.30. Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do 
SAAE. Piumhi, 21 de novembro de 2016. 
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ATA REGISTRO PRÊÇOS 069/2016 

Assunto: ATA REGISTRO PREÇOS 069/2016 
De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br› 
Data: 22/11/2016 16:34 

Para: Juliana <juiiana@suall.com.br> 

A 

SUALL IND COM LTDA 

REFERENTE PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS M9 97/2016 

PROCESSO LICITATÓRID NE 434/2916 

Segue anexo Ata de Registro de Precos n! 069/2016 para sua apreciação, favor iprimir em 02 vias e nos 
devolver- para assinatura do SME para o seguinte endereço Praça Zeca soar-es n!! 211- Centro - CEP 37.925-908 
- Piumhi-MG. 

Atenciosamente 

Mar-ia das Gracas 

L icitações e Cont ratos 

Í Anexos: 

Õ ATA RGP Ne 69 SUALL LTDA.pdf 225m3 





3339":  
Serviço Autônomo de Água e E sgoto 

,icitac¡¡cs<§f_z)s:1aepiumhiJtOItLbr CN PJ: 23.782.551 6/9001 i9 
Autarquia ?Wamicípaã (Lei E6135_ Praca Zeca Soares, 211 -- 3?92S~09í3 PIUMIJIIñÍG -- 'Telefax 37-33 

PREGÃO ELETRôNICO DE 

REGISTRO DE PREÇOS N°07/2016 
PROCESSO LICITA TóRIO 

N°434/201 6 

PEDIDO DE ADESÃO N°605/201 6 

ATA DE REG. DE PREÇOS 

067/2016 
CARTA CONTRA TO N07O/2o16 

NOTA DE EMPENHO N°661/2016 
NOTA FISCAL N°55441 

COMPRO vANTES DE DEPóSITO 
N°R$7.881,30 A 

CAL ARCO IRIS LTDA 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816I0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.016 Data do pedido: 2211112016  l 2  6 solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC 

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2159 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

Fonte de reCUrS0.........-. 100 - Recursos ordinários Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo 5"bE'e""°"l°1 11 

Caráter de urgencia: Normal Material Qulmico 

491 r 2.016 - o Finalidade: AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO PARA ETA 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Auíüfizadd Unidade 

300000530 GEOCÁLCIO Ca66-E (HIDRÓXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO) 125100000 125100000 KG 

Local de entrega.. 

Observações ...... .. 
Compra interna 

....... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO PARA ETA, CONFORME 

CARTA CONTRATO N” 070/2016 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
N°067I2016. 

Vander Goulart Terra 

Sistema: MGFCompras - Pedidonecompraotrpt 
Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

491 ¡ 2016 MATERIAL QUÍMICO 
Carater de urgência: compra normal Prazo Hmite de entrega 

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

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APÓS RECEBIEMTNO DA NOTA FISCAL 

liem Código prod H Descrição do produto  .Quaniidede iJ-riidade 

1 00000000680 GEOCÁLCIO CaBS-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO) 12510.00 KG(s) L 
i 

Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO PARA ETA 

Sistema: MGFcompras - ProcessoDecompraoirpt Página 1 



Serviço Aut; de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 
Processo de compra N° Fornecedor: 19.281.807/0001-78 Data hora cotaçãoi22i1 1/2016 

CAL ARCO IRIS LTDA 
491 / 2016 RODOVIA BR 354 SIN° -km 501,9 

FORMIGA - IVIG 

Contato: 

Local entrega 
Validade 30 dias Prazo entrega: 0 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pero fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

FHJDODOOGSO GEOCÁLCIO Cass-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO) 12.510,00 KG(s) 0,63 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 7.881,30 

Sisiema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 1 



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

Piumh¡ - MG 2378231610001 -10 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

N.: .›  n Í at' . ' ' " -»*"~~' " ;s    
Processo de compra: 491 i 2016 Aplicação: 2016 
RESPOHSÉVB¡ ---------- -- sRc carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 005000 MATERIAL QUÍMICO 

Finalidade ............... .. AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO PARA ETA 

 

  

Ação .........................  03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Á Tradutora ............... .. 87 

Elemento de despesa.. 3.3.9030 Material de Consumo Código da apiicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Delame ------------------ -- 11 

Saldo orçamentário na data da autoriazaçâo orçamentária .......... .. 5125790 % de çompromentjmento 

Valor estimado e reservado ............ .. 7.881,30 15.37% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotaçãow...  43.386,60 

 j. à; .se  "   g.: ¡g- -« -: ..  a , . 

é  se ~ AutorànzfctçaQ-rorça mentem 23a .   k  Â * «g ¡ . - _ :wíffaw   
@r MG Protocolo..... 14.704 r 2016 22/11/2016 

Vera Lucia de O B Reíende N° Processo... 491 I 2.016 Contador 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável_ Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 11 

Sistema: MGFCompras - Impactoorcamentariooi.rpt 
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A "jaldo Anterior: 51.267,90 

Serviço Aut. de Áàua eFEsgoto  "A Praça Zeca Soares, 211   Nota de Empenho 

    CNPJ: 23.182.816/0001-10 _  Numero 
ÊCriada pela Lei 1035/90 00661/2016 

2_ Piumhi - MG    Data de Emissão 

22/11/2016  
Favorecido: CAL ARCO IRIS LTDA 

Inscrição Estadual: 2614239530036 

Endereço: RODOVIA BR 354 S/N° -km 501 ,9 - ZONA RURAL 

Cidade/Estado: FORMIGA/MG 

CNPJ/CPF: 19.281 .807/0001-78 

FAX: 3733221675 

Tel.: 3733221675 

CEP: 35570000 

Elemento de Despesa: 3.3.9030 - Material de Consumo (0087-5) 

subelemento da Despesa: 11 - Material Químico 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano 

Compra 
N°: 00491/2016 

Data: 22/11/2016 

Processo de Licitação 

Modalidade: Pregão 

N": 00007/2016 

Data: 24/10/2016 

Contrato 

N°: 00000000000070/2016-00 

Data: 22/11/2016 

Tipo de Empenho: Empenho Ordinário 

Regime de Despesa: Regime Normal 

ATENDE/IDC õ üiiaoamva ea ART. 151m LEI asas/sa 

ATESTAMOS QUE DIVULGA/ros EM QUADRO DE Aviso/I 
PRESENTE meo/um Eiseaviço NO PERÍODO DE 

QQ¡ U /ÍÔADZB/ll ;t6 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

. . l _Neem Descrição Unidade Qtde Uxftzgo \çgãí 

AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO PARA ETA ' 

0001 GEOCALCIO Ca66-E (HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO) KG 12.510 0,630 7.881,30 

Total Desta: 7.831,30 Saldo Atual: 43.386,60 

importa o presente em RS RS 7.8B1,30/(sete mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta ce ntavos) a _ 

@Nam/uu 
Vera Lucia/de o. s. Reze e - MG 52.581 n Odécio 

Chefe Seção de Co abilidade 

l/Ls  
Silva Meio' '- Diretor Executivo 

Ordenador da Despesa 

LIQUIDAgÁo 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Fderai 4320/64) 

24 /13/;oie 
Sônia Roseríñcosta 

ORDEM DE PAGAMENTO 

Autorizo o pagamenf/Ée 

 
sta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64 

 
_ Odécio d Silva Melo MM' Doc: Iíâüudáñfejfêdyñinistratívo Diretor Executivo 4,/  .ç 

. ,f ~' 7 

RECIBO DESPESA PAGA  - A' 

Recebüegrpos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: 9nd  -. 

'1 's t _ .› g ,. ,, ” e 

Piumhi?" P3* / -Íw Agéncia: 3.5 3g ' 7'” 

CAL ARCO IRIS LTDA Conta: ?e «à   ,f . 

_ _.  j/ -' Nome: Documento n°: 4; z_ , 33_ 5,33; ' . 

RG n°: ' K 

Incluído por Vera Lucia de O B Rezende 
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*rcuidaz 592o 

RUA JOAO PEREZ. 233 

PIUMHI-MG 

 

Representante: CAL ARCO IRIS LTiJA (2) 
Frete incluso no vaior do produto 
I'lÍ-:O?I2016 - Processo Licitatarso 43412016 

Na do Registro de Precos 061fI2016 
Dados p! doposilo - Bradesco 232-' - Ag 16119 A ("JC 237%'- 

»»»$»> Mnrcadoria com destino ao ends-roca a seguir ««=««< ' 
NOVA PIUMHI - CEP: 37925000 

Motorista: 5EHG|O 308!" DA SILVA 

EMPRESA 
CERTJFICA DA 

.'50 96012008 
FM 552979 
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Comprovante de transferência eietrônica diãpünível 
Via Internet Banking CAIXA  Tipo de TED: TED para te-rcruairos v 

í conta origem: 14.25 x @os x 09.9923093-9  Tipo de conta: C-t Canta 'ÍOFFCETEE  Tipo de pessoa JUQMIÇA 

= Nome: 5m: JIUMHI  CPF/CNPJ: 23.Í"82.816/DOO1&D  
n Banco:  - Conta destino: 

_ Tipo de conta: G3. - :Lu:  Poupança  Tipo de pessoa: JLLJÍLVLCA  Nome: 137. ARCO ;RES LTDA  CPF/CNPJ: 1?' 233..SC7,-'30O1-?8  Valor: R$ ?$81,30 

= Valor da tarifa: R5; 0,00  Finalidade:  ~ Pagamento de Fornecedores  Identificação da operação'. 223732816000110 

í Histórica: NEõêl/Eülõ 

i Data f Hora da operação: 23_':_:_.'1-';C1-5 14:41:44 
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SAC CAIXA; 0300 72s 0:0: AUTARQWA' 
Pessoas com deflziê ::a a .ustiva ::asc 72,6 2492 P' P MH' ° MG 
Ouvidoria: 68-30. 7 Y 7  “MW- 
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Cal Arca ras 

CNPJ  “vw 
RNTRC 

CAL ARCO lRlS LTDA 
RODOVIA BR 354 KM 501 9 0 SN 

ZONA RU RAL 

FORMIGA- MG - Cep: 35570000 
Telefone: (37) 3322-1675 

19.281 .80710001-78 

inscrição Estadual 

2614239530036 

DAMDFE Documento Auxiliar de Manif m 
de Documentos __ fg, 

'7 

ii ii || Ilillliillilliilililili Ii  
31161119281BD7UOU1?8S8D010000011511000015075 

"-151 -' V 

CHAVE DE ACESSO 

31.1611 .1928180T00O178.58.001.000001151.1.00001507.5 

Modoto Sério Número FL Data e Hora da UF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO 

58 1 1151 1 Emissão Caifeg- 931160009119178 23I11!2016 15:54 
23/1112016 MG 
15:54 

Modal Rodoviário de Carga 
CIO I' Qtd. CT-o 01d. CTRC Qid. Nile Qtd NF Peso Toial (TN) 

1 1 2,5100 
Veiculo Condutor 

Placa RNTRC CPF Nome 

HLK8722 00030190 053.590.936-50 SERGIO JOSE DA SILVA 

 Vale Pedágio 

Responsável CNPJ i-'cirnocedora CNPJ Comprovante 

. . . U 'd d d . 

Documentos Fiscais Vinculados Tgnípên: Unidade de Carga 

NF-e 31161119281807000178550000000554411000994064 MG 

MG 

Observação _ 

O_ 
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Arco Íris 

CAL ARCO IRIS LTDA 
Rodovia BR. 354 - sin” - Km 501,9 - Zona Rural 

FormigaIMG - CNPJ n° 19.2s1.so7¡ooo1-78 
Telefones - (37)3322-1375 I 6823 I 6870 

LAUDO DE ANÁLISES 

CLIENTE: SERV. AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI 
DATA: 93-1% (e NOTA FISCAL: 5506// 

PRoouTo: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO 

RESULTADO DE ANÁLISES QUIMICAS E FÍSICAS 

ENSAIOS % DENSIDADE giml 
-Ca(OH)2 25,85 1,200 
CaC03 1,00 
S¡O2 + RI 0,120 
Suspensão- 24 h 95,00 _ 

Viscos. copo Ford 6 mm 7 s. OBSERVAÇOES 
Ret 0,075 mm 0,280 Lote: 231116 

Data de fabricação: 22/11/2016 
Dioxinas e Furanos: Não detectado 

/1 

CONTROLE DE QUALIDADE 
CAMILA DINIZ TEIXEIRA 
CRQ 02411896 2° Região 

PRAZO DE VALIDADE 

12 MESES 



Tel.: (37) 3322-1675 

FICHA_ DE 
EMERGENCIA 
CAL HIDRATADA 
EM SUSPENSÃO 

Ca(OH)2 
ESTADO FÍSICO: Liquido 

FOGO: Não há risco, produto não inflamável 

SAÚDE: A Cal Hidratada em Suspensão apresenta reação cáustica e é portanto, irritante para a pele. Pode causar dermatose, prurido e 

irritação dos olhos. f 
MEIO AMBIENTE: Substância cáustica que provoca alcalinidade nos cursos d'água. A Cai Hidratada em Suspensão quando derramada 

deve ser contida em diques, prevenindo Iançamento em cursos d'água ou esgotos. Evite a entrada do produto em rios, canais ou poços. 

RISCOS 

  EM CASO DE ACIDENTE í 

ISOLE PREVENTIVAMENTE O LOCAL DO DERRAMAMENTO, POR NO MÍNIMO 5o METROS EM 

TODAS As DIREÇÕES. NÃO FUME. .NÃO TOQUE Nos RECIPIENTES DANIFiCADOS OU NO 
MATERIAL DERRAMADO SEM O uso DE VESTIMENTAS ADEQUADAS. 

NÃO HA RiSCO, PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL. 

EVITARACONTAMINAÇÃO DE CURSOS E DRENOS D'ÁGUA, EM CASO DE DERRAMAMENTO EM ' 

NASCENTES, CU RS_OS E DRENOS D'ÁGUA, COMUNICAR O FATO AS AUTORIDADES 
MUNICIPAIS DA REGIAO. 

 
"W 

DE PESSOAS 

INFORMAÇÕES 
A0 MEDICO 

ENVOLVIMENTO 
D E PESSOAS 

O 

CONTATO COM Os OLHOS E cOM A PELE: LAVAR AS ÁREAS AFETADAS COM ÁGUA EM 

ABUNDÂNCIA. 
INALAÇÃO: ESTE PRODUTO NÃO APRESENTA PERIGO NA INALAÇÃO. 
INGESTÃO: NÃO INDUZIR_AO VÕMITO. 
OBTER ATENDIMENTO MEDICO EM TODOs os cAsOs. 

SUBSTÂNCIA ÇÁUSTICA. 
FÓRMULA QUIMICA: Ca(OH)2. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
EM CASO DE ACIDENTE 

CONTATO COM A PELE: 
- Remover as roupas contaminadas. 7 

- Lavar imediatamente as partes afetadas com água em abundância. 

CONTATO COM OS OLHOS: . 

* Lave com água abundante, abrindo as pálpebras até que não tenha nenhuma evidência de 
restos químicos. Obter imediato atendimento médico. 

INALAÇÃO (ASPIRAÇÃO): 
- Este produto não apresenta perigo na inalação. 

INGESTÃO: 
- Não induzir ao vômito. 
- Lavar a boca com água e dar água em quantidade abundante para beber. 

EM TODOS OS CASOS, APOS RECEBER OS PRIMEIROS SOCORROS, O ACIDENTADO 
DEVE PROCURAR UM MEDICO 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23-782-816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37- 

3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONTRATO N°070/2016 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

_ no 067/2016 
PREGÃO ELETRONICO DE REGIsTRO DE PREÇOS N° 07/2016 

PROCESSO LICITATORIO N°434/2016 

CONTRATANTE:- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, 
devidamente qualificado nos autos da Ata de Registro de Preços n° 067/2016. 

CONTRATADA:- CAL ARCO ÍRIS LTDA, devidamente qualificada nos autos da Ata 
de Registro de Preços n° 067/2016. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se na Ata de Registro de Preços n0 
067/2016. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para aquisição de produtos 
químicos: Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca( OH); -Geocálcio, para 
tratamento de água, para abastecimento público, de acordo com o Anexo I, e 
conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 07/2016, a 

proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são 
parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- D_O PREÇO, QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA E DOS 
RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: 
cóoIGo 
PROD. ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Uflfãzo :gets: SAAE 

0680 02 12.510 Kg Hidróxido de Cálcio em Suspensão ARCO 0,63 7.881,30 
Aquosa para tratamento de água para IRIS 
abastecimento púlnlico _ 

s e l :ca o - 

COMPOSIÇAO QUIMICA 
- Hidróxido de cálcio Ca (OH); 24,00% 
a 26,00% 
- Substâncias reativas a0 HCI caco, 
m/m 1,50% (máximo). 
- Sílica + Residuos Insolúvel - SÍO: + 
RI 0,25% (máximo) , 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
- Suspensão em 24h 95,00% 
(mínimo). 
- Massa Específica 1,10 a 1,30 g/mL 
- Viscosidades copo Ford D6 mm 12 
(segundos)- máximo 
- Retido em peneira de 0,075 mm 
1,50°/o(máximo) 
- Em conformidade com a ABNT NBR 

N° 15784/2014 e portaria do MS n° 
2914/2011. 
- Metodologia de análise baseada na 
ABNT NBR 10790/2015 

@W409 
/' 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37- 

3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
II - Da quantidade: Necessário se faz a quantidade conforme quadro acima, 
perfazendo um valor global de R$ 8.190,00 (Oito mil, cento e noventa reais). 
III- Da Vigência: 0 prazo de vigência do contrato será de 39 (trinta e nove) dias, 
iniciando-se na data de 22/11/2016 e encerrando-se na data de 31/12/2016, 
contados após assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos 
da Lei, 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, 
com 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. 
IV - Da dotação orçamentária: - Da dotação orçamentária: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária consignada no Programa 17.512.0447.2169 e Elemento 
3.3.90.30 do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 
4.320/64, em combinação corn inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com a Ata de Registro de Preços n° 067/2016. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E DAS 
PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com a Ata de 
Registro de Preços n° 067/2016. 

Cláusula Sexta:- DA FORMALIZAÇÃO oo CONTRATO 

A cada Ordem de Compra (Nota de Empenho) emitido em favor do fornecedor 
detentor da Ata de Registro de Preços n° 067/2016, será anexada junto à mesma 
uma nova carta-contrato depois de devidamente confirmado o aceite através de 
meio eletrônico ou fac-símile. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência dos materiais, será realizada pelo servidor do SAAE 
Vander Goulart Terra n° 0012 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° -0 servidor Vander Goulart Terra do SAAE atuará como gestor e 

fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não 

excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 9K 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23-782-816/0001-10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços n° 
067/2016 

Cláusula Nona:- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da 
Comarca de Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 22 de novembro de 2016. 

A 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE Ásun E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Odécio da Silva Melo 
_Diretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

CAL mico ÍRIS LTDA 
Sra Eliana Geralda Lima 

Sócia Gerente Administrativa 

csnrmcmos PARA rms DE CUMPRIMENTO a 

AO DISPOSTO NO ART|G0 72 DA LEI ORG NIGA 

M ICIPAL QUE P BUQUEI MO) - n 
Testemunhas: @já na_ qo @C116 No QUADRO DE 

g ge AVISO no MUNICÍPIO. 

ãg"¡1j_“2°§§'g67g5*a  PIUMHI _i6_ Milla . 

Maria das Graças rrei 'Barros Goulart a r Barros oulart 
RG M '2-¡82 Mam das GmçP ?ls AE Piumhi - MG 

Licitações e 5 ' 



CONTRATO hi9 070/2016 

Assunto: CONTRATO N? 070/2016 
De: Licitacoes <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 23/11/2016 16:12 
Para: "vendasãicaiarcoiris.oom.br" <vendas@calarcoiris.com.br> 

A 

CAL AROCI IRIS LTDA 

Segue anexo Car-ta Contrato n? 079/2016 para sua apreciação favor iprimir em a2 vias assinar' e nos enviar 
junto com o motorista que vai entregar o Geocalcio para o endereço: Rua João Perez 119 233- Bairro Nova 
Piumhi - Píumhi+MG. 

Atenciosamente 

Mar-ia das Graças 

Lic itações e Contratos 

*Anexos 

CARTA CONTRATO 0702016.pdf BZBKB 

/W 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacocsãálsaacpiumhixunabr (ÍNPJ: 23.7818 16100111 i0 
akutzlrtqttia ãlrlitizãcípsf (Kai 10353101 Praca Zeca Soares, 211 -37925-i10l1 %'i1_'i\11!1;".\1(§- Ttdcfas 37-3373-1332 

ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão Eletrônico de Registro de Preços N” : 07/2016 Data: 2411012016 

Examinando o presente processo licitatório, verifica-se que ele se compõe das seguintes peças:...................fls.N° 
1- Capa Pasta 01 ........................................................................................................................................................... _.01 

2 - Pedido, Processo Compra e Actuação ........................................................................................................ ..02, 03, 04, 

3- Fornecedores convocados, Cotação pesquisa mercado e Pesquisa de Mercado .................................. ..05, 06 a 47, 48 

4- Mapa de Apuração e Histograma ............................................................................................................... _.49 e 50, 51 

5- Autorização para abertura processo e classificação ........................................................................................... ..52, 53 

6- Edital do Pregão e Anexos .................................................................................................................. _.54 a 85, 86 a 94 

7- Portaria, Certificado e-Parecer Juridico ........................................................................................ ..95 a 142, 143 a 145 

8- Extrato de Publicaçãoe  a 148 

9- Ata de Realização do Pregão ........................................................................................................................ .. 149 a 154 

10- Relação de Credenciados, Protocolo de juntada e Abertura propostas ....................................... ..155, 156 a 158, 159 

ll- Proposta Inicial, Classificação da disputa e Resultado Parcial ................................................... .. 160 a 163, 164, 165 

12- Documentos de Halgiljtaçao conforme Habilitanet e originais ................................................. .,166 a 337, 345 a 50| 

13- Proposta Final e Proposta ao Processo compra. ........................................................................ ..338 a 340, 341 a 343 

14- Capa Pasta 02 ....................................................................................................................................................... ..344 

15- Ata de Habilitação, Vencedores por lote ............................................................................................ ..502, 503 a 504 

16- Adjudicação, Parecer Jurídico e Homologação ....................................................... ..505 a 508, 509 e 510, 511 a 514 

17- Ata de Registro Preço .............................................................................................. ..515 a 528, 532 a 545, 549 a 562 

18- E-mail enviado e recebido ............................................................................... ..529 a 531, 546 e 548, 563 e 564, 581 

19'- Pedido de Adesão ....................................................................................................................................... ..S65 a 570 

20- Nota de Empenho, Nota Fiscal e Recibo de Pagamento ............................................................................. ..571 a 573 

21- Danfe, Laudo Análises e Ficha de Emergência .......................................................................................... ..574 a 577 

22- Carta Contrato ....... .._ .............................................................................................................................. ..578 a 580 

23- Análise e Parecer Técnico .................................................................................................................................... .,582 

24- Todas as folhas estão numeradas e rubricadas. Número de folhas ...................................................... ., ............... ..582 

345m5:: [Écurgo 

Examinado o presente procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 07/2016 
Processo Licitatório n” 434/2016, verifica-se que o mesmo se compõe das peças acima indicadas, devidamente autuadas e 

numeradas, estando o bem/serviço ofertado na conformidade com o Pedido de Aquisição de Bens ou de Contratação de Serviços, 
tendo sido observados os procedimentos legais, obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93, de 21 

de junho de 1.993 e suas alterações, bem como a Resolução 114/2011 (Regulamenta Pregão Eletrônico), Resolução SAAE 
n°1 18/2013 (Regulamenta c, Sistema de Registro de Preços), Lei Complementar n°25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, 
EPP e MEI), Lei complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei complementar n°147f20l4, bem 

como pelas normas e condiçoes estabelecidas no edital, com as observações seguintes: 

OBSERVAÇÕES: 
E o parecer, 

Local c data: Piumhi/MG 9 de Dez bro de 2016. 

Maria das Graçasgd' s Gouljn -Presidente da C.P.L. 


