
 
Serviço Aufônomo de Água e Esgoto 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 344/2016 

OBJETO: Aquisição de uma Refroesccvodeiro, nova, zerado de 
fábrica, Ano/Modelo 2016, com Tração nas quatro rodas (4x4) para 

ofender' o setor' de Redes e Romais do SAAE de Piumhi. 

FORNECEDORES: 
BAMAQ sm - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    



Serviço Aut. de Água e Esgoto “a 

Praça Zeca Soares, 211 - 237828161000140 

,f 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: 1710812016 

 l  6 solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC 

Despesa: 636 Açãom 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

Fünte de recurso --------- -. 100 - Recursos ordinários Código da aplicação 11000 

Eiementí) de despesa-m 4.4.9052 Equipamentos e Material Permanente subElemento: 27 

Caráter de urgência: Normal Veículos Diversos 

344 I 2.016 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADElRA 

Cócldo item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

'fxioooo4354 RETROESCAVADEIRA COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4X4) 130000 1_0000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SETOR REDES E RAMAIS 

Compra interna 

U 

til 

Nelson Aleixo de üuza Júnior 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

344 ¡ 2016 MÁQUINARIO Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

Forma de pagamento: ATE 10 DÍIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 
EQLVJant-¡nciade UnicEadeEV _ 

Item Código prod Descrição do produto 
1 00000004354 RETROESCAVADEIRA COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4)(4) 1,00 UNÍS) 

W \Objetoi AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SETOR REDES E RAMAIS 

Sistema: MGFCompras - Proce5soDe-Compra01 .rpt Página 1 



Protocolado conforme registro de protocolo abaixo. , 

Praça Zeca Soares. 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

 
Sistema de controle de documentos - Protocolo 

Protocolo de abertura de processo 

Autuação l 

Aos 17 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 344 I 2016, o qual foi devidamente ¡ 

Resoonsável oelo setor de comoras ~ 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãoolJ-pt 

Piumhi- MG, quarta-feira. 17 de agosto de 2016 ¡ 

w l 

SONIA ROSENI COSTA 

Protocolo..... 10.311 ¡2016 17/08/2016 00:00:00 l 

l 

N” Processo... 344 I 2.016  
TÍPO Processo.. Processo de compra . 

RBSPWÉÉVBM SONIA ROSENI COSTA 

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



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

344 ¡ 2016 MÁQUINARIO Carater de urgência: compra normal Data do processo: 17/08/2016 

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

10.209.905/0001-54 BAMAQ s A BANDEIRANTES MAQU|NAS E EQU|PAMENTOS 17/00/2010 

52.226.073/0001-08 BRASIF s A EXPORTACAO IMPORTACAO 17/08/2016 

34.151.100/0017-06 SOTREQ s A 17/03/2016 

mr_ 

'W 

Página 

Sistema: MG Fcornpras - Fornecedoresconvocadosm .rpt 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 18_209_965/0o01-54 Data hora cotação:17.f08f2016 

BAMAQ S A BANDElRANTEs MAQUINAS E EQU1PAMENTOS 

344 l 2016 RODOVIA BR381 n° 2111 

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

Ooo produto Descrição! Marca e Modelo proposto pato fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

/00000004354 RETROESCAVADEIRA cOM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4x4) 1,00 UN(s) 230.000,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 230.000,00 

'W 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt 

Página _x 



TAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

Aàsunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data'. 29/07/2016 14:58 
Para: Leonardo Greco <leonardogreco@bamaq.com.br> 

A0 

SETOR DE LICITAÇÕES Segue anexo cotação de preços para elaboração de orçamento base para aquisição de uma Retroescavadeira 
conforme especificações tecnicas em anexo, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para 

elaborarmos o edital na modalidade Pregão Presencial. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos    ORÇAMENTO BASELIOCX 51,0KB 

1 de 1 29/07/2016 14:59 



Read: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

..\. 

1de1 

s 

Assunto: Read: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
De: Leonardo Greco <leonardogreco@bamaq.com.br> 

Data: 29/07/2016 17:32 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Your message 

TO: Leonardo Greco 

Subject: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
Sent: Friday, July 29, 2016 5:58:59 PM (UTC+00:00) Monrovia, Revkjavik 

was read On Friday, July 29, 2016 8:32:28 PM (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik. 

Final-recípíent: RFCB22; leonardogrecogz-bamag.cOnLbr 
Disposítion: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed 
X-MSExch-Correlation-Key: LhUhcVzUNEu/qsvzvnpxww:: 
Original-Message-ID: _<___23*Fb8f368-b591~61°a'F-7b97-324e671b3793fâsaaepiumhi.cOmJOr-g_ 
x-Display-Name: Leonardo Greco 

01/08/2016 10:23  



?AÇÃO SAAE PIUMHI MG 

 

1de1 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PlUMH| MG 
De: Stefane Silva de Souza <stefane.souza@bamaq.com.br> 

Data: 01/08/2016 11:50 
Para: "Iicitacoes@saaepiumhi.com.br" <iicitacoes@saaepiumhLcom.br> 
CC: Leonardo Greco deonardogreco@bamaq.com.br>, Rose Pelegrini <rose@bamaq.com.br> 

Bom dia, 
Segue em anexo a proposta da SAAE PlUMHI MG como nos fo¡ solicitado. 

Estamos a disposição para esclarecimentos. 

Qualquer dúvida entrar em contato nos telefones que estão na assinatura. 

Favor conñm1ar o recebimento do mesmo. 

Desde já agradeço 

Att. 

_ Stafane' souza 
Anta??  ãêatàiüãfíze à Agrxââiar' _ãàümirràsrrarávn 3 

. ñãàwfêiztà.wü , mzxszxçamwb: _ __ 

'TP2¡Ç“._'¡Ê'Ã3 Y, §~íí=áâ § 5-'â2i'iÍi§-3 33H51 »ÂÊÂH 

Skype.. &mia; e: ::nas ea .hamaq 
'êêíe a rwzwrtzasraàryicszr fa: 

  

 
Anexos: 

 
PROPOSTA - SAAE PIUMHI MG.pdf 

 
508KB 

01/08/2016 12:49 

 



i) 

Apresentamos nossa proposta para fornecâ 

 
PROPOSTA 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social da Licitante: 

CNPJ: 18.209.965fD0O1-54 - inscrição Estadual 'i86.í40008.0005 

BAMAQ SIA - BÂNDEÍRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Endereço: BR. 381 RODOVIA FERNÃO DIAS, KM O2, N” 2.111» BANDERANTES --CONTAGEMJMG 

E-maii: rose@bamaq.com.br f ieonardoqreco@bamaq.com.br 

Nome: Leonardo Greco Guâm 

Qualificação: Consultor de Vendas 

Telefoneffax: FONE: (31) 3369-1029 Í (31) 3369-? 864 - FAX (031) 3369-1034 

arães Identificação: CPF: 36-2.140.196-20 . CJ . RG: MG13.873.99B 

mento do(s) itemms) abaixo discriminadom, que íntegra o 

cód. 
Produto 

SAAE 

Ita m Especificação Unid. Ma rca Qtde. Preço 
Unitário 

Total 

004354 O1 Aquêsição de uma Retroescavadeira, 
nova, Zerada de fábrica, ianofmodeio 
2016, com tração nas quatro rodas 
(4x4), com as seguintes 
características: 

1.1 - Motor diesel de 4 clãindros 

turboalimentado (motor da mesma 
marca da máquina). 

1.2 - Potência bruta mínima do motor: 
85 HP. 

1.3 ~ Cabine fechada ROPS/FOPS de 
acordo com as normas técnicas da 

ABNT e ar condicionado. 

1.4 ~Lirnpador do parabrisa e 
esguichador de água eêétricos.. 

1.5 - Bloqueio do diferencial traseiro 
com acionamento peão operador 
através de pedal, elétrico na atavanca 
de camando da caçamba ou 
automático. 

Equipamento 
NEW 

cabinada 
com ar' 

HOLLAND 

811GB 4X4 1 230.900,00 230.000,00 

 
BAMAQ SIA BANDEIRÀNTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MATREZ - BR 381 Rod. Fernão Dias, Km 02 N” 2.111 - 

Uberiãndia/MG - Montes (Bares/MG -VarginhaiMG * Saãvadc 

 
www.bamaq.cc›m.br 

 
Bandeirantes - CcntagemlMG - CEP 32240-090 w Fone: (Bi) 3369-13!! í Fax: (Bi) 33694742 

rÍBA 'Teixeira da FreitasIBA 'Teresina/Ti - Mar¡tubaÍPA-- FortalezafcE - São Luís/MA - Manaus/AM 



\ 

  
LõeAiarme sonoro de monient 
das funções vitais do equipamento no 

painei de instrumentos. 

1.7 - Kit iíuminação e sinalização 
dianteiro e traseiro. 

1.8 - Peso mínimo: 5.800 Kg. 

1.9 A Raio de giro sem freios apiicacêos 
máximo de: 5.200 mm. 

1.10- Força mínima de escavação do 
retro cilindro cia caçamba: 4.600 Kgf 

1.11 - Capacidade mínima do tanque 
de combustíveê: 130 ãí-tros 

1.12 -Caçamba dianteira com dentes 
com capacidade mínima de 036m3 

1_.13-Equipamento traseiro com 
profundidade de escavação minima de 
4.600mm e Caçambas minima de 24" 
e uma extra de 12'" com dentes. 

1.14» Sistema elétrico: 12 volts. 

1.155» Espelhos retrovisores. externo 

1.16- Tapete de borracha. 

1.17- Distância 'entre eixos igual ou 
menor que 2.200mm. 

1.18- Capacidade de levantamento na 
caçamba frontal de no mínimo @O50 
KG 

1.19- Rádio com entrada para pend 
drive instaâado no equipamento. 

1.20- Pneu traseiro de no minimo 19,5 
x 24 com IO fones'. 

1.21- Pneu dianteiro de no mínimo '12 

x 16,5 com 10 lonas 

1.22-Lâmina reversíve! para caçamba 
fronte! 

1.23 - PMP (Plano de Manutenção 
Preventiva) áe 2.000 horas 

 
BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MATRIZ - BR 381 Rod. Fernão Dias, Km G2 N” 

UhoriândEa/'MG - Montes Claros/MG °VarginhaJMG 

í* 
1M¡ - Bandeirantes '- Contagem/HG - CEF 32240-990 - Fone: (SI) 33694313 Í Fax: (CH) 33694742 

o SaIvadorfBA v Teixeira de FreizasIBA -Teresinaf 

www.bamaq.com.br 

Pl "MaritubafPA - FortaiezalCE - São LuisíMA - ManausfAM 

 

 



Contagem IMG, G1 de agosto de 2016 

Wa 209 965 /oomw-s? 
I. E. TÊGÍMIGOÊÊOÚOB 

BÀMAG Sík- SàMDEEÊAÉdTES MÁQUINAS  41m p e i É, g _Efüuãf-*Àsvãããüüã N” zw 
ñeonarda GrecH-'Guimagães _ÊQÊÀÉÊÊÊ°ÍNEÉÊSLBÊE3Ê Qzzáüggg 

CPF: 352.140.196-20 . CJ. RG: MG13B73399  CONTAGEM _ MG - Profissão: Consuitor de Vendas 

  
BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUWAÊ E EQUIPAMENTOS 

o Dias, Km G2 N° 2.1!! - Bandeirantes - CcntagemÍMG - CEP 32240-090 - Fone: (31) 3359-5313 l Fax: (Bl) 3369-IM2 
MÀTRÍZ - SR 33| Rod. Fernã A -TeresinafPi - ñaritubaiPA - FortaIezzJCE - São-Lpfs/MA - ManausiAM 
Uberlândia! MG * Montes CIarosÍMG -Varginhalrlê - _SaâvadedBA -Teixeira de FreitasÍB 

www.b'amaq.com.br 



Processo de compra N° 

Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 52_226_073,ro0o1-08 Data hora cotaçãoz17lo8l2o1ô 

BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 

344 l 201 6 RUA MARGARiDA ASSIS FONSECA, 171 

BELO HORIZONTE - MG 
Contato: ARMANDO AVELAR 
Local entrega SAAE- praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 60 dias 

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

.“0000004354 RETROESCAVADEIRA com TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4244) 1,00 uma) 200.000,00 

Marca; 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 206.000,00 

"W 

Sistema: MGFCompras - Cotacaomrpt 
Página 



L: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

1de1 

Assunto: RES: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
De: Armando Lucio de Avelar <armando.avelar@bras¡f.com.br> 

Data: 01/08/2016 14:25 
Para: Licitacoes <lic¡tacoes@saaepiumhi.com.br> 

Maria das Graças, boa tarde. Conforme sua solicitação segue anexo nossa proposta comercial para 

escavadeira marca Case modelo 580N 4X4. 
Qualquer dúvida favor me ligar. 
Atenciosamente. 

o fornecimento de uma retro 

BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 

Armando Lúcio de Avelar 
Vendedor de Máquinas 
Fone: 31- 2129 3759 
Celular: 31 - 99614-3812 

ÉÉÍ-ÊÉ_LÊÊÊÉÊÊÊJÃÊÉÃLÃSÁÊÊÂLÊÍ 

-----Mensagem origina1----- 
De = Licítacoes  E.? c. 
Enviada em: sexta-feira, 29 de ju 
Para: Armando Lucio de Avelar 
Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

    aaegju   cai-br] 
o de 2016 1 E ?s  

A0 

SETOR DE LICITAÇÕES Segue anexo cotação de preços para elaboração de orçamento base para aquisição de uma Retroescavadeira 
conforme especificações tecnicas em anexo, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para 

elaborarmos o edital na modalidade Pregão Presencial. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos    
SAAE PlUMHl-01ago16_PR031185 (4).pdf 174m3 

01/08/2016 14:40 



TAÇÃO SAAE PIUMH1 MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 29/07/2016 14:54 

Para: armando.avelar@brasif.com.br 

Ao 

SETOR DE LICITAÇÕES Segue anexo cotação de preços para elaboração de orçamento base para aquisição de uma Retroescavadeira 
conforme especificações tecnicas em anexo, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para 

elaborarmos o edital na modalidade Pregão Presencial. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos    ORÇAMENTO BASEdocx 51,0% 

1 de 1 29/07/2016 14:56 



ida: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
m 

Assunto: Lida: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
De: Armando Lucio de Avelar <armando.avelar@brasif.com.br> 

Data: 01/08/2016 13:24 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

A sua mensagem: 

Pam: Armando Lucio de Ave|ar 

Assunto: ccrrAÇÂo SAAE PIUMHI MG 
Enviado: sexta-feira, 29 de julho de 2016 14:54:49 (UTC-DEDO) Brasiiia 

foi lida em: segunda-feira, 1 de agosto de 2016 13:22:53 (UTC-Gsm) Brasüia. 

Fínal-recipient: RFCBZZ; ar-MandmauveIarQbr-asi-F.ccm.br= 
Disposition: automatic-action/MDN-sentautomatically; displayed 
X-MSExch-Cor-r-elation-Key: lfybjewAiamvYTt/wxolklxqn 
x-Display-Name: Armando Lucio de Avelar 



 Belo Horizonte, 01 de 
Proposta 

Agosto de 20  
No.: PR031 “ 

PROPOSTA COMERCIAL 

A SAAE - SERVIÇO AUTÔNAMO DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI 

Praça Zeca Soares,211 
PUIMHl - MG 
CNPJ/CPF 23718281 6/0001-10 
AIC : MARIA DAS GRAÇAS 

Prezados Senhores, 
A BRASIF SIA Exportação Importação, situada à Rua Margarida Assis Fonseca. 171 Bairro Califórnia, na 
cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob nr 52.226.073/0001-08, na qualidade de Distribuidor 
Exclusivo dos produtos da marca CASE fabricados pela CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA. tem a 
satisfação de apresentar a V. Sas nossa PROPOSTA COMERCIAL para o fornecimento do equipamento: 

“W 

Brasif SIA Exportação Importação - Rua Margarida Assis Fonseca. 171 Bairro Caiifórnia - Belo Horizonte - MG - CEP: 130.855-0? 

Site: wwwbrasifmaquinascombr Pag; 1 f 4 



 Belo Horizonte, 01 de Agosto de 20 ' 

* * ” A' - Proposta No.: PR031_§ 

RETROEsCAVADElRA - CASE - 580N 4x4 CAB 

RETROESCAVADElRA MARCA CASE MODELO 5BON 4x4 - TURBO CABINE ROPSJFOPS 

FECHADA COM AR CONDICONADO E MOTOR TIER 3 

MOTOR Marca Case, modelo 445TiM3, certificação TlER 3, diesel de 4 cilindros e 4 tempos, injeção direta 

turbo alimentado. Potência bruta de 85 hp (63 kw) e liquida de 79 hp (59 kw) a 2.200 rpm. Torque 

máximo a 1.400 rpm bruto de 374 Nm e liquido 366 Nm. 

TRANSMISSÃO Powershuttle, totalmente sincronizada, 4 velocidades a frente e 4 velocidades à ré. Embreagens de 
inversão hidráulica e controle eletrico de mudança de marchas. Os acionamentos de deslocamento à 

frente e à ré, e a tração dianteira são elétricos e podem ser acionados com a máquina em 

movimento. Incluso protetor para o eixo cardarn. 
Velocidades de deslocamento: Marcha  2° 3° 4” 

A Frente  6,4 .....no.2.......22,5.......44,9 
A Ré   7,7 ..... ..12,3 ..... ..27,t ......54,2  EIXOS E FREEOS '“^°*“"E"^“°"'“”s7“^'"' 

Eixo dianteiro com oscilação máxima de 22 graus (11 graus para cada lado). A relação do diferencial 

é de 2,0, relação do cubo planetário de 6,0 e a relação de redução total de 12.0. Eixo traseiro com 
relação do diferencial de 2,5, relação do cubo planetário de 6,4 e relação de redução total de 16,0. 

Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico ativação atraves de ¡JSSSÉD hidráulica por meio de 
' terruptor elétrico durante a operação por meio de um interruptor localizado na alavanca de controle 

carregadeira. 0 freio de serviço com dois discos de cada lado, em banho de óleo, acionados 
.iidraulicamente, auto-ajuntáveis, de montagem externa, área do disco 619 em”, àrea total de 

frenagem 2.477 cm”. Freio de estacionamento montado na transmissão. aplicado por mola e liberado hidraulicamente (SAHR), acionado por 

interruptor no console. 

x 
x 

SISTEMA HIDRÁULICO A bomba dos implementos hidráulicos de engrenagens, montada na saida de potência da 

transmissão (PTO), com vazão a 2.200 rpm “IOB limin @ 220 bar. Válvula de controle da 
carregadeira monobloco, 2 carretéis, com controle por alavanca única para os dispositivos 
hidráulicos de levantamento, basculamanto . flutuação positiva e retomo à escavação. Válvula de 

controle da retroescavadeira monobloco, 6 carretéis, circuitos paralelos de centro aberto com 

regeneração. Alarme sonoro de monitoramento das funções vitais do equipamento. 

SISTEMA ELÉTRICO Voltagem 12 volts, aterramento negativo, alternador 120 A nominal @ 6.000 rpm, bateria 100Ah, 750 

CCA. 2 faróis de trabalho frontais, 2 faróis de trabalho traseiros, 2 indicadores de direção e 

emergência dianteiros âmbar, 2 indicadores de direção e emergência traseiros âmbar, 2 lanternas 

traseiras de posição e freio vermelhas. 

PNEUS 
Dianteirosflz :(16,5 - 10 lonas 
Traseiros: 19,5 x 24 - 10 lonas 

COMPARTIMENTO DO OPERADOR Cabine fechada ROFSIFOPS com certificação conforme normas ISSO 3471 e lSSO 34-49 (VlDE 

LÊIERTIHCAÇÃO ANEXO). corn ar-condicionado .l aquecedor, assento de tecido com suspensão 
" ecãnica, apoio de braço regulável e rotação de 160”, cabide, luz de teto acionada pela porta 

atraves de interruptor. Rádio com entrada para pend driver, janelas laterais traseiras corn abertura 
total e trava. Pacote de iluminação com 10 faróis: 4 frontais, 4 traseiros e 2 laterais, limpador de para- 

brisa. espelhos retrovisores externo. tapete de borracha, Kit emplacamento completo. 

DIREÇÃO Hidrostática, utiliza fluxo prioritário por demanda da bomba principal de 108 ?Imin com pressão de 
trabalho de 2.050 psi. O cilindro de direção é de dupla ação com relação de batente a batente do 

volante de 2,75 voitas. Raio de giro com tração aplicada - Freio aplicado 3.700 mm, freio não 
aplicado 3.400 mm. Tração não aplicada - Freio aplicado 3.350 mm, freio não aplicado 3.850 mm. 

CARREGADEIRA Comando de levantamento e basculamanto por uma única alavanca, além de flutuação e retorno à 

escavação. Nivelamento automático, indicador de nivelamento da caçamba, cinematismo paralelo, 2 

cilindros de basculamento paralelos. Sistema hidráulico de centro aberto. Interruptor de desengate 

da transmissão na alavanca de comando da carregadeira e na alavanca de troca de marchas. 

RETROESCAVADEIRA Comandos à escolha, realizados por tres alavancas mais pedais de giro ou duas alavancas de 
comando duplo. Ângulo de recolhimento negativo. Sistema hidráulico de centro aberto. Sistema Pro 

Control de amortecimento de giro. 

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO RETRO: 

4.50T,7rnm 

FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA TRASEIRA 

5.141Kgf 

CAÇAMBAS Dianteira: com lâmina reversível e sem dentes, para uso geral corn capacidade para 0,96m* 

Brasif SIA Exportação importação - Rua Margarida Assis Fonseca, 171 Bairro Califórnia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-0? 

Site: wwwbrasifmaquinascombr Pag; 2 I 4 



 Belo Horizonte, 01 de Agost Proposta No.: PR03 
O Q. CD M O 

Traseira'. urna de 24" e urna de 16" todas com dentes. 

DIMENSÕES 
Distancia entre eixos: 2.134mm 

CAPACDADES 
Tanque de combustivel  litros 
Sistema hidráulico total  106,0 litros 

Sistema hidráulico reserv tório clfiltro  55,0 litros 
Transmissão  19,4 litros 

Eixo traseiro total . . . . . . . . . . . .. 13.5 litros 
Motor com filtro ..13,6 litros 

Sistema de arrefecimento   ...1B,0 litros 

Eixo dianteiro  . 8,2 litros  
PESO OPERAClONAL 

3.115 kg 
Demais especificações tecnicas e itens opcionais disponiveis conforme folheto de especificações do 

fabricante. 

INCLUSO: PLANO DE MANUTENÇÃO -PMP- PARA 2.000 HORAS 

Lüssifloação Fiscal: 34295900 DIGG FINAME: 2952093 Qtd. Preço Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 206.000,00 206.000,00 

R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil Reais) 

PRAZO DE ENTREGA 
Em até 30 dias, salvo venda prévia. 

PREÇO TODOS OS IMPOSTOS ¡NCLUSOS -ICMS 12.00% 

O preço cotado é o vigente nesta data. Este preço, contudo, está sujeito a reajustes de acordo com a lista do fabricante por ocasião da data de seu 

faturamento. Neste preço levou-se em consideração a atual incidência tributária. 
Caso haja alterações nessa legislação serão feitos os necessários ajustes obedecidas as disposições 

wigentes na oportunidade. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO AVISTA, FINAME, CDC, LEASlNG OU OUTRA MODALIDADE DE PAGAMENTO A COMBINAR. 

LOCAL DE ENTREGA 
POSTO EM PlUMHl - MG 

GARANTIA 12 meses sem limite de hora de acordo com as condições do Termo de Garantia Case 

OBSERVAÇÕES 1)Preço sujeito a reajustes determinados pelo fabricante até a data do faturamento do equipamento. 2)Os 
tributos incidentes sobre o valor do equipamento acima: lPl, ICMS, etc., foram calculados com base na 
legislação vigente. Eventual alteração até o faturamento implicará em recálculo do preço. 3)Faturamento 
direto da: BRAS|F SIA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Rua Margarida Assis Fonseca, 171 - B. Califórnia 
Cep: 30855-070 - Belo HorizontefMG CNPJ n° 52.226.073¡0001-08 l.E. n° 0622707140049 

ASSISTENCIA TÉCNlCA Nossa empresa mantém estoque dimensionado de peças de reposição com mais de 35 mil produtos e 
dispõe de oficinas especializadas para atendimento na região, com equipes de mecânicos treinados e 

Brasif SlA Exportação importação - Rua Margarida Assis Fonseca, 171 Bairro California - Belo Horizonte - MG - CEP: 130.855-0? 
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habilitados para realizar qualquer tipo de reparo ou prestar toda assistência técnica que se tornar necessária 

FALE conosco 
PEÇAS: oaoo 97o 770o 
CENTRAL DE RELAmoNAMENTo; osoo 709 soou 

VALIDADE DA PROPOSTA 

60 dias 

Atenciosamente, 

Armando Avelar - Vendas de Máquinas - Belo Horizonte 

Brasif SIA Exportação Importação 

Telefone: (31)2129-3753 
Celular: (31)9614-3812 
Fax: (31)2129-3830 

l »maitarmando.ave1ar@brasif.com.br 

Belo Horizonte, 01 de Agosto de 
Proposta 

Brasif SIA Exportação |mportação - Rua Margarida Assis Fonseca, 171 Bairro Califórnia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30355-0? 

Site: www.brasifmaquinas.com.br 
Pag.: 4 i4 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 34_151.1o0¡oo17-oe Data hora cotaçâozmoa/zms 

SOTREQ S A 

344 l 201 6 VIA GASTÃO CAMARGOS,850 

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

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

.r-*0000004354 rlõllãrrcrãoesc/AVADEIRA COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4x4) 1,00 UN(s) 230.000,00 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 230.000,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Págma 1 



 Serviço Autónomo de Água o Esgoto 
licitacoes saae iumhi.com.br CNP3:23.?82.516¡0001-10  

Autarquia Municipal (Lei 1035_!90] Praça Zeca Soares, 211 ~ 37925-000 PIUMHEIMG - Telefax 37-3331-1332 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAQÀO 

Favor fazer cota ão de re os do material abaixo relacionado ara entre a em única arcela 

com pagamento a vista na entrega de todo material CIF almoxarifado SAAE PlUMHl-MG a 

Praça Zeca Soares n9 211- Centro - Piumhi-MG. e com todos os impostos inclusos ¡regurgg 

SOTREQ SIA 
Via Gastão Camargos, 850 - Perobas 

Contagem/MG 
CNPJ 34.151 .100/0017-06 
inscrição Estadual 001 .6365490070 

Email: FLAVlOSILVAQSOTREQLOM.BR 

Prazo de Entrega: 30 DIAS 

- Retroescavadeira de pneus 416E com Motor diesel CAT 3054 Turboalimentado. de injecao direta, separador de água 

- Purificador de ar de selo radial com indicador integral do estado de limpeza do filtro e do pré-puriticador. partida elétrica de 

- 12 volts, Transmissão com conversor de torque de 04 marchas sincronizadas. botão neutralizador da transmissão. 

- Sistema de eixos integrados corn diferencial. freios multidiscos em banho de óleo e redução planetária. trava do diferencial, 

- Sistema de travamento para transporte, indicador do nivel da caçamba com sistema de auto-nivelamento e posicionador 

- automático da caçamba, sistema hidráulico sensível a carga com bombas de pistões. mangueiras XT-3. 

- Sistema hidráulico com 5a. Função hidráulica e pedal de acionamento 
- Trocador de calor do óleo hidráulico, espelho retrovisor interno. luzes de freios e setas indicadoras de direção. 

396-9130 Retroescavadeira 416E 
9R-1085 Estabilizadores com Sapatas - Rua 

201-3954 Para-lama 
353-1387 Controles de retroescavadeira (SAE) 

396-9148 Braço Padrão 
396-9142 Linha Hidráulica retro de 5 funções 
396-9146 Linha Hidráulica carregadeira aplicação geral 

21 1 -3649 Contra-peso 116 Kg 
216-0909 Trava anti-vandalismo padrão 
396-9161 Cabine Utility Plus com Ar Condicionado 
250-7963 Respiro do motor para circuito semi-fechado 
251-1789 Caçamba dianteira, aplic. Geral, 0,96 m3 
201-1918 Jogo de Pneus Goodyear (Tração 4 RD Diagonal) 

396-9153 Trem de forca - Tração 4 rodas 

205-9580 Espelhos retrovisores externos 
462-2939 llllotor Turbo, T2 92HP 3054C 

Bateria livre de Manutenção 750CCA (Segunda 

242-3197 Bateria) 
290-6830 Bateria Padrão TSOCCA 



Serviço Auãônomo de Água e Esgoto 
licitacoes saae iumhi.com.br CNFJ:23.73?..516/UG31-1ü   Autarquia Municipal iLei 1935/98) Praça Zeca Soares¡ 211 - BTQZS-OUG PEUMHIIMG - Teíefax 3133714332 

21 1-1 018 Arrefecedor alta temperatura 

9R~5866 Jogo de 08 dentes 
354-8706 Placa de identificação do ano 
219-3388 Caçamba retro 0,30" (762 mm), com 5 dentes 

0P-9222 Lane 1 Config. Da Fábrica 

OP-0578 Manual, Portugues 
053-6700 Preparação para embarque 
0P-1938 Remocao do Fuido Anti-Congel 

387-6639 Licença de transito - Luz de Ré 

QUANTIDADE: PREÇO UN|TÁRIO 

1 Umdadüs) R$ 2300003130 Duzentos e Trinta Reais 

PREÇO TOTAL 

R3 23000090 Duzentos e Trinta Mil Reais 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

Proposta válida até dia 20 de julho de 2016. 

Contagem, 13 de Junho de 2016 



s Serviço Autónumo de Água e Esgoto Iicitacoes saae ¡umhi.com.br CNPJ: 73.7s2.s16;nr391-10    
Autarquia Municipal (Lei 103550) ?raça Zeca Soares, 211 - 379254339 PSUMHHMG - Teêefax 313371-1332 

FLÁVIO FERNANDES DA SILVA 
Sotreq SIA - Filial CONTAGEM 

Tel: (31) 3359-6028 

Cel: (31) 9218.3275 

Fax: 

Visite nosso site wmmsotreqxmmbf. 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 344 I 2016 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

18.209.965/0001-54 BAMAQ S A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23000000 

34.151 .100l001'f~06 SOTREQ S A 230.000,00 

52.226.073/0001-08 BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 206.000,00 

'W 

'W 

Sistema: MGFCompras - PesquisaüeMercadooirpt Página 1 
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"É Serviço Aut. de Água e Esgoto 
ã Praça Zeca Soares, 211 Piumhi - MG 23.7a2.s1sr00011 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 344 I 2016 Aplicação: 2016 
RESPONSÉVB¡ ---------- -- sRc carater de urgência'. Normal 

Grupo de produtos.. 134000 MAQUINARIO 

Finalidade ............... .. AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SETOR REDES E RAMAIS 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de A Tradutora ............... .. 636 

Elemento de despesa.. 4.4.9052 Equipamentos e Material Permanente Código da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Detalhe .................. .. 27 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 3394.7500 v, de gompmmemimentg 

Valor estimado e reservado ............ .. 222.000.00 65,45% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 117.176,00 

 
m ProtocoIo..... 10.309 r 2016 17108/2016 

t. N° Processo... 344 I 2.016 

Vera Lucia de O B Reze de 

Tipo processo.. Processo de compra 

ResponsáveL_ Vera Lucia de O B Rezende 

Finalidade ...... .. 27 

Sistema: MGFCornpras - Impactoorcamentariootrpt 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

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

l 

a Por ser verdade, firmo o presente, 

à Declaro para os devidos fins de atendimento ao inciso Il do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei 
_AX de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo É 

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. 

Piumhi - MG, quarta-feira, 17 de agosto de 2016  
i 

Sistema: MGFCompras - Autorizacaoordenadorol .rpt 

Odecio da ilva Melo i 

Diretor 
Ordenador da despesa a 

Protocolo..... 10.311 12016 17/08/2016 00:00:00 

N° Processo... 344 l' 2.016  
Tipo processo.. | 

l 

l 

l 

Finalídade ------ -- Autorização do ordenador concedida. Classificar o | a Responsável... i 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

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

É 

l responsav 
l RETROESCAVADEIRA PARA SET 

i 

"N 

di 

i  Sistema: MGFCompras - CIassilicacaoProcessoPorModalidadeot.rpt 

I__ 

CLASSIHCAÇÃO DE MODALIDADE DE LlC|TAÇÃO P* 

Às 16:45 hs desta quarta-feira, 17 de agosto de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o 

el pelo 

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do r 

setor de compras concluiu sua an 
OR REDES E RAMAIS. 

Piumhi - MG. quarta-feira, 17 

?WP 
Sonia Roseni Costa 

Responsável pelo setor de compras 

Frotocolo..." 10.313 I 2016 9 I 2.016 

l Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade..." Pregão presencial 

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende 

Finalidade ...... .. 

i N” Processo... 

alise do processo n” 344 f 2016, referente a AQUISIÇÃO DE UMA 

eferido processo e por Pregão presencial 

de agosto de 2016 

17108/2016 16:45 

E 



Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
¡icitacoewsaaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.816!0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHTIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROcEssO LICITATÓRIO N” 344/2016 
SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR DE REDES E RAMAIS 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTA-ME *TEM POR _OBJETO A SELEÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇAO, VISANDO AQUISIÇÃO 
DE UMA RETROESCAVADEIRA, _ NOVA, ZERADA DE FABRICA, 
ANO/MODELO; ...2Q1.5,.-.§;ãÇ.9=M.:  -NAS QUATRO. .RODAS (4)(41- 
CONFORME ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE 

EDITAL. 



o 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.cOm.hr CNPJ: 23382.81 610001-1!) 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 FlUMl-lllMG - Telefax 37-3371-1 332 

cOMIssÃO OE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCEssO LICITATóRIO N° 344/2015 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando 
aquisição de uma Retroescavadeira, nova, zerada de fábrica, ano/modelo 
2016, com tração nas quatro rodas (4x4), conforme especificações do 
Termo de Referencia Anexo I cieste edital. 

. APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LIcITANTEs: 
Dia 09/09/2016 das 08:00h(O_¡t9 _noragás 08:59h ( Oito horas e 
cinquenta e nove minutos). 'õ ' 

- ABERTURA OA sEssÃo OFICIAL OO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 09/09/2016 As 09:00h (nove horas). . “ - - 

Não havendo expedienteinas data_§,_s;_.ipra_ci_tadas,_ _çyicreçgenciamento e a 

abertura da 5es$ã_',c)_.____ÍÍC§l;ãD_ __ prorrggados ,para _. o_. pri_meiro dia útii 
'-- ' I ~ r' =-= -- v J 2_ = â *à . '_,,_.a:“».›.-'..í 82'** _faq  _f';,'.'- 2 2;: 

subseqüente, nos rnêsrhõã' Êorãriõsf 
c'  r ..c 

- LOCAL PARA REALIzAçÃo DO PREGÃO: Sede do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, à Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG - 
Setor de Licitações e Contrato O  r - 

o O SAAE não se responsabilizaíipor envelope que não for entregueno 
endereço supracitado. ' A 

o CONSULTAS AoíigoIjrAiL EEOIÇ/ULG/Açnãio' .OE INPoRMAçõEs: Na 

internet, no site wwvy_.!saaepiiumhi.com'.br ou Ana Saia de Licitações do 
SAAE à Praça Zeca Soares n° 211,Centro - Piumhi-MG . 

. EsCLARECIMENTosáççá-maiij_" saaenp. i0rnhi.com.br, Eeieràx: " 
(37 ) 3371-1332, ou na saia da Comissão Permanente de Licitação. 

REFERÊNCIA _OE Po:  #Brasilia 



o 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhLconLbr CNPJ: 23.782.81 610001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LIClTAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROcEssO LICITATÓRIO N° 344/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

à: 

1: 

-í 

í_ 

ll i* ll l' 
:- 

n: 

:u -í 
í_ í_ 

0 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n° 1035/90 e suas alterações, com endereço à 

Praça Zeca Soares, 211, Centro, Piumhi, MG, CEP 37925-000, CNPJ 
23.782.816/0001-10, isento de inscrição estadual, torna público a abertura do 
Processo Licitatório n° 344/2016, na, modalidade Pregão Presencial n9 

09/2016, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de uma 
Retroescavadeira, nova, zerada de __fá,brica, ano/_modelo 2016, com tração nas 
quatro rodas (4x4). 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 Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 

Complementar n. 25/2-010.(.que institui opEstatuto ,Municipal da ME, EPP e MEI), 

Lei Complementar n9_123,_de.14,de__çle_z;egmbrp dçàezgpõ com a redação dada pela 
Lei Complementar W110'h1Ã7/20y12l,_:_1elñpelasíÍclemais Sinormas e condições 
estabelecidas neste edital.  "    fi  
Os trabalhos serão condugidohs_ pela servidora do Serviço Autônomo deÁgua e 
Esgoto de Piumhi, Mariadas Graçasyçlíejrreira_ Barros Goulart, designada Pregoeira 
e integrarão a Equipe-_de_ Apoiojáà' servidorasjasôonia Roseni_ Costa, Rosilaine 
Ferreira Silva Figueiredo e Márcia Silveira Silva designadas pela POrtaria/SAAE- 
PIU N° 028/2016, publicada ..em 08/07/2016. E ' ' 

_ «__I - 08H10 Z 
í í¡ 

A presente licitação 'tem "como objeto¡ añseleção 'da proposta mais vantajosa à 
administração, visando aquisição de uma: Retroescavadeira, nova, zerada de 
fábrica, ano/modelo 3201.6., com- tração-nas- quatro rodas (4x4), .conforme 
especificações do Termo de .Referencia AnexoI desteedital. 

  .Ii-ÍREAÉOLICIENTE - 

Setor de Redes e Ramais- SRR 

_ _III_- EÕNEEAÉELARECIMENTOS E IMPU NAÇ O A EDITAL 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816!0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
1 - Cópia deste Edital permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 
hall de entrada do SAAE a Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi - MG, ou, 
ainda, poderá ser obtida na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de 8:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas e também pelo site 

www.saaeoiumhi.com.br .. 

2 - As pessoas jurídicas e/ou representantes que tiverem interesse em participar 
do certame, obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no 
jornal de circulação regional, quando for o caso, com vistas a possíveis 

alterações e avisos. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 
o e-mail lícitacoes@saaepiumhi.com.br, via telefax (37) 3371-1332, ou ainda, 
para a sala da Comissão Permanente deLicjtação, no endereço constante à fl.2 
deste Edital.   - Í 
3.1 - As respostas do (a) Pregoeiro'(a) «às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ficando acessíveis a todos os 

interessados. '  " ' i 

4 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 
pessoa, protocolizadas nasala daComissãoPermanente de Licitação do SAAE , a 
Praça Zeca Soares, zIil-:Centizo e'm..l.Piumhi-c- MG-, CEP-: 37.925-000, a partir da 
publicação do aviso:.do :edital atél2 '(do-'is)-dias úteis antes da data .fixada para 
abertura das propostas-dirigidas ao(a)i Pregoeiro(a), que deverá decidir_ sobre a 

petição no prazo' de 24 (vinte e quatro) horas. 
4.1 - O SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal 
ou por outras: formas,- entreguesremíálocais ;diversos do mencionado. no item 
acima, e que, por isso,- não sejams-protocolizadas no prazo-legal.. .  
4.2 - A decisão do: (a) .-_l?regoeiro=a.:(a-)'-fserá; enviada ao impugnante .e todos o 
participantes .viafac-símiIe ou e-mail, para conhecimento de todos os 

interessados. 
à:-   , L 

' u.-_-›_  scoucrç 'ES '_PA_A,RTIC PA ' asa: \ 7 .  Taís-ie' í-:_ 
1- Poderão participar_ desta' licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, 'que' 'cumpram plenamente os requisitos de habilitação, 
estabelecidas no Titulo VIII deste instrumento convocatório. 
1.1 -A participação neste certame_ _implicaaceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento_ convocatório. ' " ' ' - 

1.2 -Participarão da' Sessão_ 'Oficial “'do'_Preg_ão' Presencial os representantes 
efetivamente credenciados-J' " '  '  '   ' l - 

1.3 - Serão aceitos partiçipação'noõrefeifido certame de licitantes que queiram 
enviar seus documentos de__'Habilitaç'ão' e' Proposta Comercial via correios ficando 

os mesmos, no entantojmpedfido_deíformular lances. 

2-Não poderá participãrfdã*presenteiliclfãçãoempresa: _' 

4 

 d 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
2.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto; 2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública; enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou com o 

Município de Piumhi; 
2.4 - com falência decretada. 

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4 - Alegações posteriores relacionadtals com o desconhecimento do objeto licitado 
não serão consideradas para reclamaçõesfuturas, ou de forma a desobrigar a 

sua execução.  ~  - r › -xe-_e -1 :an: aaaa, _La 1_ í 
í- 

É  MÚeCRÉÓENCIAMENTO 
 :an: à 

1- No dia, hora e local- designados_no._Edital,_ o .interessadoou _seu representante 
legal deverá procedegaao__respectivo credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), 
apresentando.em. envelope separado os seguintes documentos em negrito, 
sendo: ' . P P. -...- ..c ll 
2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por 
seu sócio, proprietáriogou çlirigentçndesde queailresenteço original ou cópia 
autenticada. ido ;Estatuto ou Contrato Social' atualizado ou Registro 
Comercial', no. casnoçdâtçmpresa individual, acompanhado de documento 
de identidade. 
2.1 - A representação;também5i,po_de_rá_.ser_feita _por procurador_ _munido_ de 
instrumento público _ou. particular ou porcarta de. Credenciamento, conforme 
modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de 
poderes necessáriqsipara a...f.9rmu_Iaç.ão-_de :propostas e a prática_ datados: _os 

demais atos inerentes_ aQsPEeQãÇJJ-l-juntamente. com cópia; autenticada do 
documento. pode identidade do credenciado ou procurador e documento que 
comprove a representação legal do outorgante. 
2.1.1 - Serão' 'admitidas"ifotocópiêasfsení" 'autenticação' cartorial, desde que os 
respectivos originais, _sejam apresentadospadoài) Pregoeiro(a) ou à Equipe de 
Apoio para autenticação. 

3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao(a) 
Pregoeiro(a)imp.licaaarrpresunçãordes sua. capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos 

praticados. 

r ;ui au-::Ê .Mui  :c =.='  ~_ ;  fu: z  
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
4- Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, 
é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as 
sessões públicas referentes à licitação. 

5 - 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 estiver sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Ie¡ citada, deverá 
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, 
conforme modelo do Anexo VI . 

5.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, 

administrativa e penalmente. 

6- Apresentar Declaração de Ate_ tjiiryento às Condições de Habilitação 
conforme modelo Anexo IV.   ~' -s 

 
7- A documentação_ referenireaoc- credenciamento deverá ser entregue 
fora dos envelopesi."_l__ç  ' ” 1:   "  ' ' ' ' '  
_VI- ãíREsÉN-'Tââííiêi ?Â  ¡íhÊlÂléílíiCÚMlmmÃÓ-E” Í   BILÍTAÇElRiic_  , _ . a u n: í í í¡- 
1 - A Documentação ;de¡ghlabil_itação.,e.a Proposta Comercial deverão ser 
apresentados, @F11_enyelopes_.distintos, :colados e ;indevassáyeíasob pena _de 

desqualificação, conte_r_1d_o-;emrgguagparte-externa,_.as seguintes informações:  
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1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha 
todas as informações ali previstas, com identificação da pessoa juridica 
proponente, n.° do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-maíl e 
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado 
e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 
a) data e assinatura do representante legal da proponente; 
b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

c) endereço completo; d) VALOR UNITARIO E GLOBAL, ou seja, asoma do resultado da multiplicação 
da unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) 
casas decimais. Será(ão) desclassificadas) a(s) proposta(s) com preço 
manifestamente inexeqüível ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; ' 

e) Valor total da proposta por extenso( i  '  _ 

f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos. e por extenso prevalecerão 
estes últimos. 
g) Nos preços ..propostos:deverãoaestar«incluídas todas» as despesas. .com 
transportes, imposto, .í.taxaspiuiseguiros, ncontribuições; sociais, obrigações 
previdenciárias, .fiscais, comerciais;trabalhistas., ?tarifas _e outros encargos com o 
envio do Equipamento#.Retroeseavadeira até-osPátio. do .almoxarifado do Serviço 
Autônomo de Agua de=Piumh“is-.MGí=sito à». Praça-Zeca Soares, 211 - Centro,- em 
Piumhi-MG, inclusive: cl.escargai-do-requipamentoa.- o 1   « _ 

1.1-Regime de Execução: Entrega-em uma única parcela. - 

1.2 - Osípreços propostos serãoaconsiderados completos e suficientes para 'a 
aquisição do' equipamentopobjetodesta licitação, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. - - ' 

1.3-O prazo/local de entrega: O prazo máximo para a entrega do 
equipamento será deiaté 30(trinta) dias contados após assinatura do 
contrato e recebimento da nota de empenho pelo licitante vencedor, com 
entrega (CIF) no pátio. doialmoxarifado do SAAE de_ Piumhi a. Praça Zeca Soares 
211, Centro, .inclusíveidescarga.doseguígamento. - . _ 

1.4- Os licitantes.deveraníi».especiñcaraê-marca, o tipo, modelo, procedência e 
outras características= .dosequipamento. a que se propõe oferecer, além daqueles 
exigidos no edital, anexando prospectos, folhetins. informativos técnicos e 

catálogos em linguagem português. 
1.5 - A licitante deverá oferecer garantia-para o-Jequipamento contradefeitos de 
fabricação, montagem eíaafuncionamento; pelo .período de' 12 (doze) =meses 
contados da entrega, sendoequea garantia-deve ser independente do limite de 
horas. .. . _ ;U-  '  " " ' ,J ê-“.;.. .'  §.ê:;¡..  .›  
1.6- DecIaração-«zde que' anproposta vigorará' pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) 'dias=corridos,_rcontados da data-limite prevista para entrega das 

i _JEI_ r;  
.:_:J': ' 
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COMISSAO DE LICWAÇAO 
propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Le¡ n° 10.520, 

de 17/07/2002. 
1.6.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.6.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
1.6.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser 
solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes classificadas, por igual 
prazo, no mínimo, caso persista o interesse do SAAE. 
1.6.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 
proposta. 
1.7- Todas as condições previstas no Termo de Referencia Anexo I deverão ser 
observadas com vista à elaboração da proposta comercial. 
1.8- REFERENCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na 
Mesorregião Oeste deMinas 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 i ' 

2 - As quantidades dos itens indicados no Termo de Referência Anexo I poderão 
sofrer alterações. paragmais ou" parasímenos, conforme ;disposto no art. 65,- .§.1° 
da Lei 8.666/93.... -=› .'._-.? u.. z  e.:  -.   "FL  .   ';. “-    ,- 

3 - Toda a especificação estabelecidaajaca oobjeto aserá tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial 

4 - O encaminhamento da_:P,roposta»Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências revistas-nesteEditalu:  '  -  . - 

' '  a_.«!.*';'." ;';:'jr:'=:-=.?'u,: =.j,= 2.?- .  ' :-.  
5 - Caso haja_ Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha 
apresentado preçoaté 5% (cinco .por cento.) superior ao do LICITANTE de maior 
valor, e desde que este também não se enquadre como micro ou pequena 
empresa, lhe será data oportunidade de o.fertarem nova. proposta inferior àquela., 
nos termos do art. 44 § 2° .e 45 §.3°.›da Lei Complementar 123/2006. 

6-A(§) empresaçs) ivencedora(s)s deverá(am) enviar à Pregoeirado SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA EESGOTO DEPIUHMI-MG, no prazo do item'16'do Título 
X, a(s) proposta(s)'.de re“ços.escrita,.cdm os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, preferencialmente rubricada em todas as folhas e a 
última assinada pelo representante legalsda- empresa-citado nos* documentos de 
habilitação, .em- linguagem concisa, .semlemendas, rasuras. ou .entrelinhas, deste 
Edital. e  
7 - O licitanteserá .responsá.veI por todas .as transações que forem efetuadas em 
seu nome no: Pregão -.;~_Presencial,sr sassumíndo-_pcomo firme e verdadeira sua 
proposta e lances. 

_A :, ,' 1. , .,_  
* Ig_ 1h17 g- "  
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Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital 

_ VIIITDCLQJIENÊÃB Díl-lÃ-BILEAEÃOÍ í:- É: _à _í _íní í: 
1- Para comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no 
ENVELOPE HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguintes documentos: 

1.1- Habilitação Jurídica: 

1.1.1 - Cédula de Identidade (ng caso dg sociedade. ge todos os sócios; 

v 1.1.2 - registro comercial, no casode empresa individual; 

1.1.3 - ato constitutivo, estatutoou 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; ' 

1.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova da.diretoria,empxercicioilai;  - - A  -- e - 

1.1.5 - decretogde,rautqrigaçêq,Í;_erníi'se:;tratando emhparesa ou sociedade 
estrangeirã ,ejmiúigciofíámentç  ;Balsas t_i.2"_;de1_'re9i§tto.. ou .autorização- 
para funcionamento expedido pelo Orgão competente, quando a 

 
atividadeassimaoexigir. Usei; 

1.1.6 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor 
f¡ nas'..situaçõesrpisiavistas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 

' República , assinada pelo representante legal da licitante, conforme 
modelo-coínstanteido.Anexojmj.;     a   '- r 

  
O licitante quecumprir os requisitoslegais 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 § 4P deste artigo, caso tenha 
interesse em usufruir do tratamento. favorecido estabelecido nos 
arts. .42 a 49 :dailei citadadeverá-apresentar além dos documentos 
mencionados neste item, a Declaração conforme modelo Anexo V1' 
e Certidão .Simplificada çexpedidaa: Junta, Comercial do .Estado 
comprovando Jsuarcondiçãa de ME ou EPP, ou outro documento 
oficial que comprove essa condição. 

1 NOTA EXPLICATÍVÁí Seas alteràçõesfern sgúàiitotalitfade, tiverem sídoiconsolídadas' num só' documento, 
devidamente registrado naiiiinta 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:: registradas; no órgão competente, ç ' _ 

 
5),' E_ -,'“:“4i_:_., , as:: ,_~-.=_^  
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COMISSÃO oe LICITAÇÃO 
O licitante gue apresentar declaração falsa responderá por seus 
atos cível administrativa e genalmente.  

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista": 

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

1.2.2 - 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 - Certidãojlxlegativdde Débito ou CPD-EN - Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativaouêcerti-dão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívicia- Ativa da União 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; 

1.2.3 - prova desegularidade paracom a Fazenda Estadual do domici_ii.o ou sede 
do licitante, mediante;_apresentação de_ certidão emitida pela Secretaria 
competente do Estado; 

1.2.4 - provaide regularida-deapara co_m aa-»Faz-endaMunuicipal do domicílio ou 
sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Município; 

1.2.5 - prova de iregularidade relativa” _ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS¡ ;mediantezapresentaçãoàde =certidão emitida pela Caixa 
Econômica Federal;  l  -  = '. . .  - a 

1.2.6 - prova de inexistência.. de.débitos: inadimplidos perante .a JUSTIÇA DO 
TRABALHO, mediante a apresentação' .detcertidãoanegativa ou certidão positiva 
com efeito de negativa, nos: termoszdoTítulo .VII-TA daConsolidação das.Leis do 
Trabalho, aprovadarpeloDecneto lgei-.HO 5.1452; de -10 de maio de 1943;' 

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a .equipe _de apoio poderão efetuar consulta ao site da 
Receita Federai ria-internet para. certificação sobre a regularidade da inscrição da 
empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, em observância à 
legislação pertinente, conñrmandog ainda, a autenticidade dos demais 
documentos extraídospelainternet, .junto aos sites dos órgãos _emissores,.para 
fins de habilitação. . ;  
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão .estar «em :nomeñdo licitante .e, preferencialmente, com 
número doCNPJe endereço respectivos,,observando-se que:  - 

a) - se o Iicitanterfor-a-matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
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COMlSSÃO DE L|c|TAçAo 
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¡ 
d) - serão dispensados da ñlial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

1.2.8 - 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. 

1.2.9 - 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 inabili,ta_çlo_.g.g__= ..  
1.2.10 - As certidões deverãornserapresentadas em cópias autenticadas e 

valerão nos prazos que lhes sãopróprios; ' 

1.3- Qualificação Ecqnômicavi-VFigjçagjçeira.Éâlíáicpmprovada, 'mediante a 
apresentação da seguiñtedocumentação?" à   "   "   até; íígi Fe ÊiÊái: i A 'Í .ÍÃÍií_,'..EÉI's_5ÊÍ,-J'_-.   - :;,_=r:  a = .-  
Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa .jurídica camada-tarde. expedição rnãosuperior al-90 (novel-ia). dias da 

l  : u. Í A.A!-\J›V , 

data da aberturada licitação.   e 

1.4 -   -~ 211%' 

a) Apresentação-de no mínimo::,=l=:01='(humylAtestado.deQual-ificação Técnica, 
fornecido por. pessoa. jurídicadefdineito- púb.li'co;ou privado, comprovando tero 
licitante .fornecido bensrco-mê .características semelhantes ao objeto licitado.; a.1) 
Os atestados apresentados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 
3° do art. 43,,c'la.L.e¡--e.666/'ã›3;..,â=-f;    .  .  -  -    .  
2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os docum ntos com rob tórios da re ularida e 
fiscal, mesmo que .estes apresentem algumarestrição_ _ - . a  : ' ; 

2.1 - Havendo .restigição.nosadociamentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momentowerh: quenár ME: oLI-àERP=;forí..-declarada .vencedora. do l certame, 
prorrogáveis pormigualà:períodop.aa-critério do SAAE, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativasiou: positivas comaefeito de negativa. a  :;-..- = .  - 7 

2.2 - .A prorrogaçãoe doã-'prazo-rxpara; a regularização- fiscal: :dependerá de 

requerimento,clevidazmentefundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 

 

2 NOTA ExPLlCATlVAsr-Embora aÍmatriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa juridica, o 
direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 

um deles um domicílio tributário.v1,ogo,,-se a, filial for; agempresayaser_ contratada_ para executar o .objeto, o 

documento de regularidadefiscal deygsçr apresentadoxemyxipmee _de_ acordoçomp, seu _. V 

i “  n    .   - 11 



    ;um - - ' 
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COMISSÃO DE LIcrrAçÁo 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias 

úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) 
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
nos termos do item 13, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade 

Competente para revogação. 

err'. wçueàulênems #949893 éséséio;   l 

3 - 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. 

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

5 - Os documentos mencionados neste _Título não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos 
eñlmes. '-. › 2.:    .- , '  = 1 

6 - Os documentos.que. não possuírem prazode vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, deverão ser datados .dos-últimos 180 (cento e oitenta) dias até-a d-ata 

de abertura .doPregão.   , a-.i   . i1  :.-  .  e ,         .e     
7 -- A apresentaçãoidosí documentos lemzdesacordosacom vo. previsto' neste título, 
ou a ausência,ssalvo:o<,d.isposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o 

disposto no item 13 do título X. 
 

8 - Uma vez incluídonol- .przocessojicitatório,.a nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser-substituído por cópia reprográfica_ autenticada. ' 

9 - O licitante .obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, observadas as penalidadescabíveis. e - :    

"xx": CR 'rÉRioê D-EJULGALMEEQ - 
1 - O critério --d.e.ziulgamentol.¡será_o.z,de;;menor PreÇO PorITEMndeÊÊle quê 
observadas .as._espeç1f]çag§@s; çg..d_emai$,l,co_ngiçõesç ,estabelecidaslneste ._Ed¡tal e 

SEUS anexos. 

  e:  

í _ í_ í: 
._› 

.- 
6-1¡ 

u: :u 

2 - Será desclassificada @proposta ciueyl  . . a _ 

2.1 - não se reñ_r_a__à.integralidade dqiobjetol  u  _ , _ 7 _ 

2.2 - nãoatenda_ àsexigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 
2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de,_FQQEÇBÇÃQ_,a§[3§$3ÍdQS:_=-,SÍOS:;Ee§PCÇtÍMQ$,en,Ca.r9D§p;e.X,ÇetQ«QUEHÓO se 
refer-irem a.- mateariaçisçe.:giastalagões.deprppriedãde. do_ licitante.; Daraos _quais ele 

r('r__.!Ê\= -.  12 [ 
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COMlSSÃO DE LICITAÇÃO 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexeqüiveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 
44, § 3° e art. 48, II da Lei Federal n° 8.666/93. 

3 - Se o(a) Pregoe¡ro(a) entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para 
que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de 

custos ou outros documentos. 3.1 - não havendo a comprovação da exeqüibilidade do preço a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes 
da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio 
4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 
conforme a divergência apurada,,_-,_de,:fo_rm'a-_,a prevalecer, sempre, o valor total 
menor ou igual ao valor do lancegofertado, na sessão do Pregão ou o valor 
negociado com o(a) Pregoeiro(a)";rapós~diligência e mediante expressa anuência 
dolicitante. -  - -  e- - 
4.1.1 - Após anuência' do licitante, a correção será consignada em ata de 

julgamento. ' °  a 4.2 - Serão desconsiderados os valores a parti-r da terceira casa decimal. 

5 - Na análise daspropostas não será-considerada qualquer oferta de vantagem.. 

6 - O(a) Pregoe¡ro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar 
evidentes falhasformais sanáveisáquenão afetemíeo seu conteúdo.-  :  

VH, í:- 
x íññôceõimenr s DA ses _Ão oo PREGÃO   

  ez_   
1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, 
o(a) Pregoe¡ro(a) deçlararáeraberta _a_sessão_do. Pregãmoportunidade em que não 
mais aceitará novosliçitantes_   « -, z - , ' 

2 - Aberta a ,sessãohpstlrepresenteintes Ícredepciados entregar-ão os ;envelopes 
contend.o o a ,Documentação ;de ::Hãhilitêçãgci  -.i?.aroposta._.comers:ial_ ,iel 
separade..m.e.n.te.= .dteçlaraçãprjconferme emedeieifeq. Anexo .IV. dando. .ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de Habilitação, a teor do art. 9°, inciso V, 

alínea “a" do,Decreto.Estadual_-_n°__,44i,,?86/08.- '  a_ ,- _ a a . a _ 2.1. Os licitantes que enviarem os envelopes, "Documentação de Habilitação" 
e "Proposta Çomerç¡a_l-"._.g.se_m,_representante_ credenciado. _deverão 
encaminhar, em envelope separado, a declaração acima. 

- o(a) Pregoe¡ro(a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 
verificação de-suaconformidadte; com os. requisitos estabelecidos_ no Edital, à 
conseqüente desclassificação i..›cl_a_s_,p.if_oposta_s. em, desacordo e à divulgação dos 

preços cotados pelos licitantes. 

-›-›-_y-....-...........'.._.›V..-. ..mangue c -.. fa..- -...,_..,e ...... _, .. ,. V, . -_ .› . . .. '._..,,.._ .,.,. 
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3.1 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para 
comprovação da exeqüibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo 

agendada nova data e horário para sua continuidade. 

4 - 0(a) Pregoeiro(a) classiñcará, a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10°/o (dez por cento) 
á proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas neste item, 0(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que 
deverão ser formulados de forma.,§.uçess__iva,¡_em valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada' deíçmaior preço, e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 7-~-'-=»Ía>-«---›~=«â~› 

5.1. Durante a etapa de la-ncesnãos será 'permitido-o uso de celulares para a 
consulta de preços. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de_ preços,¡ou estiver ausente da 'sala de licitações seja 
qual for o motivo, o mesmo perderão direito ao-lance e será excluído da etapa 
de lances .paraaquele item. ati-ê   ~ I» . i  i ,A -  .e ~  5.1.1. Somente serão: aceitas essi-consultas efetuadas via telefone- na fase de 

negociação acaso-o preço doalicitantesénãouestejaecompatível com o preço médio 
obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço 
apurado. na pesquisajdbmeroadorz; ;-.. _.:  '*.=.::~:    v í ._ l 

5.2- - Sesduasiioummaiss propostas'.:apresentarem 'preços .iguais, será_ realizado 
sorteio para determinaçãçsda-ordemde apresentação dos |-ances. ' e í.. 
5.3 - A desistência.- ern apresentar- lance averbal, --quando convocado-peida) 
Pregoeiro(a),. implicará na 'exclusão do licitante, da etapa-de lances verbais e-na 
manutenção do: ;seuerúltimo preço; para .efeitode posterior ordenação das 

propostas. :~.R_= -    a 5.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta .escritaedesmenonpreço,-e--.o-;valor estimado: da contratação, . › 

5.5 - Se houverzapenasiãum-a, propostapdesdeeque, atenda-a' todos os ter-mos do 
Edital e que seu preço .seja .compatívelcom o valor deçmercadopesta. poderá ser 

aceita_ .   _  , ~_ -- 'mais ::Jau   .4   ."..:'-_ ,' - .' r 

6 - Não havendo mais ::licitantes .interessados-em-,apresentar ~.lances, ,estará 
encerradaaeta-padeilances. e › -  -~ .:. - :-  . - .  .i 'l 

;n 4a-- 

1___¡ '. 

7 - Após a fase-::desl-ainces, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

ofertada por MIE ou- EPP,;eutlouzveraproposta.apresentada por ME ou, EPP=com valor 
até 5% .(cinco.;p.oI:.-cento:) superionao melhor-preço',.estará-,uco-nñgrurado .o empate 
previsto no art.t44, §e29adacLei-..Complementar nP.:1232[06.›;-.  ~;=;  2%. e_ .._- __ 

-  l--_ra..i.ez.ãàê &Lui; ¡;.'e:__'i›.,;.: Sai. 
8 - Ocorrendo: (au-empate teztxamprovadarai condição? de-MEaoui EPP¡ na fase de 
credenciamentoudosêlieitantespnosxermos do -item 5,.do Titulo V, proceder-se-á 
da. seguinte farmacia e      : u_ -   _ - - .  

\14 
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8.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em 1° lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do 

direito de preferência. 8.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, 
utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á 

prosseguimento à sessão. ' 8.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 
preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou 
EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 7, 
na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência. 
8.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 
encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para 

definir a que primeiro poderá apresenta-r novo lance. 8.5 - Não havendo ME ou EPP, em situaçãode empate ñcto, que utilize o direito 
de preferência, prosseguir-se-á a* sessão observando-se a classificação da etapa 
de lances. a .-  8.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao ñnal da etapa de 
lances, após aplicação do direito de preferência instituído' pela Le¡ Complementar 

n° 123/06, ofertar o menor preço. 

9 - Declarada.encerradaa etapancompetitivaue .ordenadas ,as ofertas, oca) 
Pregoeiro(a) examinaigá. an.aceitabilidadeida-. primeira-rclassificada,.rquanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10 - O (a) Pregoeiro (4a) poderáformular-contraproposta a.o. licitante-que ofertou 
o lance demenor preço, .para que possa ser obtida melhor proposta, bem como 
decidir sobre sua aceitação.:  *      -  P -- = 

11 - Se a oferta...clegmenorgs-preço ;tor-.l-aconsiderada aceitável, será aberto .o 
envelope "Documentação,deuHabilitaçãofí:daslicitante quena .tiver .formulado, para 
confirmação deMsuahabilitação.-.  a    . = ~ '.  - -. i   y 

12 - Constatadox@atendimento d-assexigências .fixadas no Edital, o licitante 'será 
declarado vencedorgw;  14;: . .21  . . -. , a_ - e = _ - 4 _ . í ._ 

13 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará .a proposta ou lance "subseqüente, 
verificando a sua_ aceitabilidade, e habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda às exigências deste Edital. 

14 - Nessa etapa-oca).- Pregoeiro('aí)›,..também,':poderá negociando. preçocomto 
licitante, para -que sejamsobtidasmelhores .condições para o SAAE, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 
14.1 - ExistindovMEsouisEPPs. remanescente¡;no-ixinterv-alo? do »empate rficto, 
ocorrendo a hipótese-ido caput, voItar-se-áza-etapa correspondente ao subitem 

8.1 deste Título..    . 

,15   
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15 - Caso seja necessário, o(a) Pregoe¡ro(a) poderá suspender a sessão do 
Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova 
data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes 

presentes. 
16 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoe¡ro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máximo de 5 ( 
cinco) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. 
16.1 - 0 prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do 

licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoe¡ro(a). 
16.2 - O documento deverá ser protocolizado, em envelope lacrado, com 
identificação do licitante, número do Processo Licitatório e número do Pregão, na 

sala da Comissão Permanente de:_,,_V~_|.._¡¡C?§tÊSãoJ-iíê;à Praça Zeca Soares, 211- Centro, 
Piumhi/MG, CEP 37.925-000, no ,Hoíjãriõí de=tí8_:00 h às 11:00 h e de 13:00 h às 
16:00 h_ '-   _., _e  16.3 - Se a documentação 'indicadarno subitem acima for enviada por via postal, 
deverá ser encaminhada; àrComissão _Permanente de Licitação do SAAE, no 

endereço acima iridicàd    3 

17 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos 
os atos -do procedimento e:: :das: =Iocorrências;.~ relevantes, assinada .a pelo(.a) 

Pregoe¡ro(a), Equipe d-euApoio= .e .pelosalicitantes.     XI- DOS RECURSOS 

1. Em caso de desateñdimento'. às exigências .habilitatórias, a Pregoeira 
inabilitará a licitante-acelexaminaráx as ofertassubseqüentes e' qualificação das 
licitantes, na ordem de. classificaçãoie,.asszim; sucessivamente, até a apuração de 
uma que atend aofeditarlr,“sen;ddi'=aâi:respectiva?licitante declarada vencedora, 
ocasião em que a Pregoeira .poderá. negociarídiretamente-com o -proponente para 
que Seja ODÍÍÓO Preço'rnelhor-_-.=::'-.:      . _  ç =  ;~.';::'..f~ ,  

.  .u. iíííixíÊ-ix'  1.41. -,2=_,-_:,-_ :'. t' 1:15. c; ....' -  .i .ri  '.:' .'. _ 

2 - Após a declaração :doivencedorpduranteíaí Sessão-ido-Pregãoi, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
cuja síntese será lavrada em-ata¡sendo-concedido oprazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação da-sifazões do recursopficando: os demais licitantes, desde 

logo, intimados para:ai-presentarsãcontrav,razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autospna sala ,da Comissão Permanente de Licitaçãí. 

s _:..--_“=:i::a.;:ê:,a= i.  r. :É:  .'. , . " . 3; .aa . . ,. .' . - 

3 - Se as...razõesiadofrecurso ,forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas 
serão reduzidas_a_termggriarespectiva Ata,_ficançio os demais licitantes, desde 

   

logo, intimàdoswpãrã'lãiírkêséñtaf'Çqhtrafrazões no mesmo prazo, contados da 

lavratura .çlaaAta,sseaclgslhas:assagutadaívista imediatados autos. 

' '16 
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4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito 
de recurso. 
5 - Os recursos e respectivas contra-razões deverão obedecer aos 
seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
5.1 - ser dirigido ao Diretor Executivo do SAAE, aos cuidados do(a)Pregoeiro(o), 
no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 
5.2 - ser dirigido ao Diretor Executivo do SAAE, nos casos de anulação ou 

revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
5.3 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por 
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 

licitante, devidamente comprovado; ,.- _a 5.4 - ser protocolizado na sala daComissão Permanente de Licitação do SAAE a 
Praça Zeca Soares, 211, Centro Piumhi-MG, CEP: 37925-000. 

6- O SAAE não se responsabilizará por memoriais de recursos e contra razões 
endereçados via postal_ ou por outras formas, entregues em locais diversos da 
Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não 'sejam protocolizados no 
Prazo legal. - t  .  e  .fr   : g  .  . 

7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
8 - Os recursos serã.o. dirigidos à _autoridade .competenterpor intermédio do(a) 
Pregoeiro(a) que, -reconsiderandoou :não sua-decisão, o fará subir, devidamente 
informado, nopfrazoc-Çle.5.:(ci-nco).-diasúteis;    . - - ' ' '. e 

9 - Os recursos serão-,decid.idos.no.. prazo -deS-(cinco) dias úteis. 

10 - A decisão acerca_ e -recui-so interposto será- divulgada por meio de 
publicação no jornal de. circulaçãorlocal, eno quadro de _avisos do SAAE. 

   .JÚDIÇAÇÃQiE HOMOLOGAÇÃO 

1- Inexistindo manifestaçãorecursalçp Pregoeiro_ adjudicará os objeto ao licitante 
vencedor. competindo ;à ,autoridadez,lsuoeriona..homologar ..o._- procedimento 
licitatório. _Ez    i1; _í :at: __      :ai- - . z. o  . 

2-.Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, acAutqriçladce Çqmpetentg acljudicartáco objeto_¡aolicltalnte 
vencedor e homologaráyo, procedimento licitatório. 

B--Depois de homologado-ga_-izesultado_,desta Iicitação,..a _empresa_adjudicatária 

será convocada,pana__=a.ssinargoatsrfmp;contratual .noprazo ,de até 0,5 (cinco) dias 
consecutivos, a parii_r_~__:_clg gcormunicadocexp_.edido pela Administração. Nos termos 

17 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 

do § 2° do art. 64 da Lei8666/93, poderá a Administração, quando o convocado 
se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de., classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto a preços ou revogar 
a licitação, independentemente de cominação estabelecida pelo art. 81 da 

legislação citada. 
4-.A Convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo 
máximo de 02(dois) dias úteis, prorrogável apenas OI (uma) única vez a critério 
da Administração, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuizo das 

sanções previstas na lei.  
X    III- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  

1 - A área competente para receberpautorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação .será o. ,chefe ,da Seção de Redes e Ramais, 

observados os artigos 67 ¡a~~76, -da Lei Federal n* 8.666/93. 
1.1- O SAAE poderá solicitar assessoria da área especializada e conhecedora do 
objeto da licitação paraitque em conjunto supervisione e confiram se o mesmo 

atende as especiñcaçõesaclo,.edital,  -  = . .  - .- 

2 - Os itens, objeto_ desta licitaçãogterão seu recebimento PROVISÓRIO, para 

efeito _de posterior_ ve;rificação.____da,_conformidade _do . equipamento com _ a 
especificação, _ .e DEFINITIVAMENIE _após _a_ _verificação _da ,QUALIDADE e 

conseqüente aceitação. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto corn atraso ou se 
considerado em_ descordo-_ucom .;_o;_ed,i,ta_l.-_e :ogi;co;nt,r_ato,az_foras dosgpadrões .de 
qualidade , ou insuflçientesi, =:CQDÍQFQ'IES::_Q'$<':ÍCUDQS: .discriminados . na - proposta. cia 
licitante. cabendo e;«substituhlestgçpçini outros .cena.  as; mesmas; ,características 
exigidas nesset-Editalgtao prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI, da_ 'Lei'Fec1_eral_n9f866§[Q3'," ;_  Í'_'_   Í ' _ o  i 

2.1 - A não entrega ;cle-equipamentgrsecalmçtitctçle.aplicação _das _penalidades 
previstas no título XXI , deste edital. 

-   usam:: =r,_'=:_-.:-.:›-.:' , cputmzez_ 3.1, ',=.,.4,,-.,.    .  §.. , , 

3 - Perma-necendo.atinexecução.contratual›o..:licitante ?será DESC-REDENCIADOFe 
impedido de contratar com oJSAAEade Piumhi/MG.:   . 

XIV* DO PRAZO. E LOCAL DAENTREGA DO EQUIPAMENTO - 

O prazo máximo para a entrega do equipamento desta licitação será de até 
30 (trinta) dias após assinatura_ dqicontrato e recebimento da nota' de 
empenho pelo licitantegvefncesdoizfA entrega será CIF' no pátio do almoxarifado 
do SAAE de Piumhi-_MG áPraçaiZeca Soares n° 211- Centro 4 Piumhi-MG; 

 "si- .' ',.:.'-, .í. E;  i  '.",-~ ;C13 1-., - : :Tí: L»   -Ísi ;_  _.  
.- _'  u'  ;ui-FÉ  =": ..IX t. '- 113' ' 1;.: t....'Í ;= .A.:<«_':  '    _-_-_~ :y *ukiu 'Ê-'Íinzt-ÍI- .Ja-ZÉ ã'g 1-! '-."y' ":-_'-g .V_:.\:_ , '. - 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
1- As cotações deverão ser feitas ern moeda corrente do pais 

2 - Os licitantes deverão apresentar preço para o item relacionado, no modelo de 
Planilha [Proposta Comercial - Anexo II, finalizando com o total geral. 
2.1-Nos preços propostos deverão estar incluidas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o 
envio do Equipamento - Retroescavadeira até o Pátio do almoxarifado do Serviço 
Autônomo de Agua de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em 

Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

3 - Nos casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de erros 
numéricos na proposta apresentada pelo licitante, serão procedidas as correções 
necessárias, para apuração do prega-total, .obedecidas as seguintes disposições: 
3.1 - Havendo divergência entre fo=°t§tàjl7i'regiástrado sob forma numérica e o valor 

apresentado por extenso, prevaleleeraestíe-eúltimo. 3.2 - Havendo divergência entre o valor total ea- somatória dos valores parciais, 
a Comissão procederá à correçãoidovalor_total,mantidos os_ valores parciais. 
3.3 - Havendo divergência entre osfpiíeçps iun_i_tário's_._e osvalores parciais, a 
Comissão procederá à correção' dos ?valores parciais, mantidos os preços 
unitários_ - - ' '- .-:~ez;-_« í-:çl  '  :   ÍÊ:  . -w-r-u" '< x :':'_.»,;_.,: -5 HL-Iàqsât:: . 
    _3.1_ _4_ _.¡..,.- - «._~ .o ,.,,›, ¡ 2.¡ , ;. .'-. . 

!¡,-§Í,"a7;¡x_).:› QE.; -':.v;ii! Hinn: t» - ?Nights ãls° 
s 

. . ç .. › 1'35".  , "_!=.›'_- 5.-   ~:' -._. =:- 

1 - O pagamento.,ecleçorrente;,dagcgncnetizaçaoa-ldg,çbj.to desta _licitação será 
efetuado pela Iesourariatcio-serviçoiAutônczmo ,dçazAguaaeaEsgoto de Piumhi-MG. 
por pro_cesso. legalmem até-_O7e,(s,ete)a_.dias_. ,apósia comprovação da _entrega. ,do 
objeto licitado_n_as__ condições exigidas e apresentação e, dos_ documentos. fiscais 
devidos, sob pena de:m.u|ta,_de.0,5?(o:;ao.mês, ou fração (pro rata die), sobre o 

valor da fatura; 1.1- se o objeto __nã_o.,for,= entregue conforme, condições. deste.. Convite,._o 
pagamento-ficará.suspenso ,até seu. ..recebimento l cleñnitivol; .  l 

 

2 - o SAAE, ¡afemflíríiçgadçtauáiauatalvagasçaaiia'“uma, ñíscái.,.deveráÍdeSAOIVêAa 
à adjudicatária.; para:qige;sejamçlfeitasseas.realizações necessárias, sendo que o 
Prazo estipuladoeno ?itemgiíí.será;contadqsomenteta,partir da reapresentalção do 
documento, desde.,que._deviamente sanadotqvíciq... 

3 - 0 pagamento devias; pelo  será efetuado ,ppt rneio cleo píósitó_ 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  _. -4\'. .- _ r -..-.l2....;.1__.-=:._. _LL_ §J-T~-:,;x-1--›~--á__c'.: -.mta  PuV-4-d-4".- .-r-n _L,....›,.., p. o_ - . .- J'X'-   r m. tam. 9.... -vn .Ve. 

 
4 - orpagarmérnta°“a*ã“srsgá carregada; enquanto pénaeratgreiilggiaisçãç;"qualquer 
obrigação _financeirai:decorrente: de: :penalidade ou* .inadimplência,- sem . que isso 
gere direito à alteraçãoidemreços, _correção monetária, compensação financeira. 

.› ' .Iuiààn   
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
5- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará 
ao SAAE plena, geral e irretratavel quitação da remuneração referente aos 
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer 

titulo, tempo ou forma 

XVII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa: 17.512.0447.2169 , e Elemento: 4.4.90.52 do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, 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. 

XVIII - po: REAJUSTAMENTO 

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 comcomprovação documental, nos termos da 
Lei 8.666/93, _observando-se ,aindap as, disposições da Lei Federal: n° 

10.192/2011. ' -. = . _ a . : _ 

-n i- ,xtxl- DA OBRIHGAÇÃO DA CC-JNTRATADA 

1- Entregar o equipamentofznasftíifma:pa.ctuada.;iL;  ;às  
2- Dar ciência   PIM...MHIrMG;..:im.sdirê.ta.m,ente.,eipot escrito, .de :qualquer 
anormalidade existgnutesano;iequ-iictameutq.: .imescnra que .não. sejamcde sua 

competência; c_ 
   ' r' ~ 'ai' iírÊ HH_ .fe N ::i  '~.2'=._<_""-. s'-=':;Ç::-  - í i I., w, _ J;- 

3- Prestar 05 esçlarssiipentoã=qee __.c..›re.n:~ ..solicitadpsilelo SAAE PIUMHI-MG, 
cujas reclamações s_e o.br_i_ga,_a,,ate,nd,e_1: prontamençte.;   - .--. - ç  A 

- A ausência ou omissãàoüda.,fiscalização. do_ s15515,,et_pMI-|I-MG não eximirá o 
Contratado das responsabilidades previstas neste instrumento; 

5- Assumir a_ responsabilidadeÍpelos :encargos soc_iais,_ñscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; t_ j ' l 

6- Manter, durante o prazo ide vigência "do instrumento e em: compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no .presente_.Edit_al; . 

7- Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado a 

comprovação das-Lcondiçõesiscle.habilitação..e...qualiñcação exigidas no presente instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente 
aos pagamentos dievidos até -a tegulàrizaçãodas obrigações pendentes.  

;gl- ._;E,,:§,-¡;~".-..¡-._~. _. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1- Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula XVI; 

2- Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada no equipamento; 

3- Recusar o equipamento que não estiver de acordo com as especificações; 

4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo Contratado. 

Í Ç _71 - pt-eíaEN-&LÉDES _' Z J  
1 - A recusa pelo licitante em assinaroi “Contrato e para a entrega dos itens 
adjudicados acarretará a _multa _de i1c0°/o°(de_z por cento) sobre o valor total da 
proposta adjudicada.” _i _“ ' 'i '  " °  Í ' 

2 - O atraso que exceder-ao ~prazo fixado 'paraa entrega do equipamento, 
acarretará _a mu_lta..de. 0,5.9/o (zero. vírgula. CÍHCOWPDF cento), por dia de atraso, 
limitado ao máximo-de›-.-10°/o,-:(deilporsicénto);sobreooavaloiàtotal que lhe foi 
adjudicado. E E ' 

- 1*-I3Ç.-'É2ê”ã':=:ii!íí› :'29  ei-,;;~.-:;-   a.:.,,'-.:-;:_:s;a  
3 - Nos termos" do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem 
prejuízo das. ,dermais gcpminaçãets. lsegais;çraçpntratuais, poderá ;ñcarapein .prazos .de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o SAAE de Piumhi-MG, e 
descredenciadodo,Cadastrodp SAAEpnos casos ad_e_:_ _  . 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentaçãocie ,documentaçãosfalsaizpara_ participação no_ certame; 
c) retardamento, da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comporta rnentofinidône' "';;;;“j"í;;: 
f) cometimentgaçleatraudatttstçala, 
g) fraudar a execução do contrato, 
h) falhar naexecuçãondoicontratotgg-g.:  r'    ~- ,,- 

   
4 - Na aplicação-..das penlalidadeswprevista no Edital, .o SAAE considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 
do licitante ou ,contratadoppodendotdeixacíde»raplicá-Ias¡-setaadmitidasr--asasuas 
justificativas, nos-termos,dor:que::dispõre;oêartigo .87-,=.':'caput-'.',j- da LeÍiwli-LQ 8.666/93.. 

'._.¡uLfah- iüià age; ;mu ít;N1L_ auf:: u vago h»-5 ¡u_ e Ã, 

5 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
C350. _ 

    ”  EEE 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
1-. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada 
direito a qualquer indenização nos seguintes casos: 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilita a entrega do 
equipamento no prazo estipulado. 
c) Atraso injustificada na execução do serviço; 
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
f) Desatendimento das determinações regularesda autoridade designada para 
acompanhar e ñscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da 
sociedade ou o falecimento do contratado;  
h) Alteração social ou a modiñcaçãqda¡ñnalidade ou da estrutura da Contratada 
que, a Juízo do SAAE PIUMHI, prejudique-a execução do Contrato; 
i) Razões de interesse público, ide- alta- relevância e amplo conhecimento, 
justiñcadas e determinadas pelo-Diretonda Autarquia, exaradas no processo 
administrativo a que se_ refere_ o Contrato; '  'i __ i " ' ' 

j) O descumprimento dodisposto no incis ' V do7art.27 da Lei 8.666/93, com a 
redação conferida peIa..Lei 9..«854/:99c;..:  e  .-   z . : ~ «  . -  ,s-.lli       ôisñàstçõlzsiaemrs   ' , g_;rrí“=ã-*:í'-L'=tí. uu g"'›l"-'-'-;2?a:-ÍÉ'. 

1 -Constitueml.anexosndestepinstrumen-to.qçonvocatório, Adele fazendo _parte 
integrante:  _    
1.1 - Anexo' I-ü-,Te,i-.Ím:c=›';'dé; Referência.;  A I 

1.3 - Anexo-H_- ;. õ 7 

1.4 - Anexo-III-a Moclelo._nd_e cartada..Çredenciarnento;  .í 

1.5 - Anexo  .àsÇondições de Habilitação; l  _ 

n: :.:¡ __ . 

1.6 - - Anexo víí-..lVnl.odelõ ,Jipurídicayx _- . _ l  -. 

1.7 - Anexo .'_VIa.=-  'delDeclaraçãoll-para“microempresa“e empresa de 
Dequenoporte,  : :             :l e  - 

1.8- Anexo  ;A li/lodeloljldelliíeclaração de Idoneidade e_ de _Inexistência de 

Fato Supervenientelmpeédjtjv?  I “'    
a . a,... g_*wr,zpú¡›n4$;f , ma., a, , =....=..-....-.--,..  

1.9- AnexoIVÍImÍ - Minuta de Contrato _ 

2 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo 

:ã;:-'-iZ§i,â:;;;-;. 
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COMISSÃO DE LlCITAÇÃO 
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), 
este(a) examinará as propostas subseqüentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao 
Edita!, podendo ainda, negociar o preço. 

3 - O licitante é responsável pela ñdelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis. 

4 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Pregão Presencial, assumindo como firmee verdadeira sua proposta e lances. 

5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum' documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia, reprqgráñca autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqúalificados e envelopes "Documentação de 
Habilitação" de licitantesicujas..propostastenhamxsido:desclassificadas: ..   ' : 

6 - Na análise- da “ciocumenñtaçãcoae;:no ajulgamento tdas: DIÍODÓSÍBSEIÍBÁTJFGÇCLUO 

Pregoeiro poderá, a:seuácritérimusolicitar o assessoramento técnico de órgãos ou 
de profissionais especializados. 

.ri^; 

.› ,-___¡ :Plin-ç J-¡FE p¡ =~ jzgü¡ 

7 - Toda a documentação¡apresentadasneste atoacorivocatório eseus anexos são 
complementares-entrecsi, .de.modernquequalquer: detalhefque se mencione em 
um documento e,.se.: .rnita-emoutro, seráxconsiderado.especificado e válido. 

8 - 0 Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, 
relevar omissões puramenteformais observadas ..na-documentação -e proposta, 
desde que nãocontrariem arlegislaçãoavigente,e-»nãoa comprometam a lisura da 
licitação, sendo possívelfa ,proinoçãoa-de diligênciasjunto às licitantes, destinadas 
a esclarecer ou a ,complementar auinstrução .do processo, conforme disposto no § 
3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
8.1 - Se houver. solicitação -de--docurínentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em --cópiaaiautenticad-a apoc.; cartóriçn-»sendo aipossívelpainda, na 

autenticação dosmesmios pelo Pregoeirfcxou Equipe-de Apoio;   , ._ 

8.2 - O não cumprimíentoidaediligênciaarpoderáí:ensejaznatinabilitaçãoldo licitante 
ou a desclassificação da proposta. 

u, ~ J r':a .;  :_;\_.'_-=  . 

9 - A participaçãodo .licitante,nestas-licitação implica -no conhecimento ;integral 
dos termos e condiçõe-sinseridas neste instrumento convocatório, bem como das 
demais normas legais que disciplinam a matéria. 

.;;',;'--*Ç'H!"3  ._'=1if-“-:':!.Í~UÍ,*.«= ê'¡r'-'-,¡xjr3 w-ãlz' :'_-\'_-¡' 12:2! . '“ '        
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COMISSÃO ne LICITAÇÃO 
10 - A presente licitação não, importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, revogá-Ia, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no quadro de aviso do SAAE para conhecimento 
dos participantes da licitação. 

11 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto poderá prorrogar, a qualquer tempo, 
os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

12 - Para atender a seus interesses, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 
preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1° do art. 
65, da Lei Federal n? 8.666/93. e - 

13 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na-data marcada, todas as datas constantes 
deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 
expediente normal subseqüentes aos ora fixados_ 

14 - Cópia deste instrumento»convocatónio permanecerá añxadano quadro de 
avisos localizado no-hallaxzle:entradazdo Serviço 'Autônomo de Água ,e Esgoto à 
Praça Zeca Soares-;nür-.z-làrçs Centro àespoderá :ser- obtida -junto ao Pregoeiro, no 
horário de 8 às..:l_..,i1›:00hor,as.e 6182112305à;S=.:16;00;h0lfQS;v     -.    ,- 

14.1 - As.:em'presas3.u.e/.oú.› representantesqzque aíaclquirirema-::oa;instrumento 
convocatório via;iritemetpsesobrigam a acompanhar as publicações referentes ao 
processo nos jornais de circulação local, quando for o caso, com vista a possíveis 
alterações e avisos;  ' i   -' -ç - . : ~ ' ' -        
15 - Os pedidos de-esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do 
e-mail: Iicitacoes.@saaepiumhiicomibr, zvia-::face-sími.le (370) 337171332 ou. no 
endereço citado no item.:anterior._í==ç=a     - = t  . a :  :- 

,P-R. _. 

'LÊ -q/.ALÊLÉ-'g 'HLX ' à” 

16 - Así decisnãesrdo diretor; Executivo dourserviç-o Autonomo-de Água e Esgoto e 
do Pregoeiro serão publicadas na "Imprensa Oficial", quando for o caso, podendo 
ser aplicado o=cl.isposto'.no_§,_19 do art. E109 daELeinP 8.666/93. : A - ' 

17 - Fica eleito .foro -da Comarca .de. Piu-mhi,..Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquerquestões oriundas desta I-icitação. 

E para que produza›..seusr.legais efeitos;s-'ex.pede.=.o. presente- Edital,zque será 
Publicado na-formalegals;             . a 

     , Í §=e¡úiaã~nçhh›¡,:2'2Ê asiioí.aei2'o.1'éiç“ " n' n 

i “r dee». 

' d¡'›.? Í  Pregoeira: ' "   
Mariaidas G-ra raa rms... uiaírt .- Ã.  

iíuí¡ _E35 _!.__.,_ u-__.-__í='g:::= :~ s;   a  
nina; :n =-'='   
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serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.016I0001-10 

Autarquia Municipa¡ (Lei 1035l90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

comsssâo DE ucITAçAo 
?í 

ANEXO III MOD _o DE CME¡ DE cREDENc-IAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 
Pelo presente instrumento, _ credenciamos o(a) Sr.(a) 

.uz . hfr-;ÉÍTÃ- portador do Documento de 
Identidade n.° 'i"”'"'"'."”'”como representante da empresa 

_ , CNPJ n° 
, 'pai-a rparticipar das _reuniões relativas ao processo 

licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de 
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor 
recursos, apresentatlênççsi VÊTÚÊÍ§_LÚ.ÊQOCÍBF preços ademais condíçõesrassinar 
propostas comerciais¡ rubnicandocumentos,:assinar _atas_ e praticar todos os atos 

?í í: 

necessários ao procedimento' licitatóriorfai que tudo daremos por ñrme e valioso. ' 

Piumhi, l     'WT 7  de 2016  
Assinatura: 

Nome legível: 1  t. 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacnes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.7B2.816I0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 FIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
?ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES 

DE HABILITAÇAO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

inscrita no 
CNPJ ou CPF 

sob o nO,   3;; pQr intermédio de seu representante 
legal ou  '  
credenciado, Sr(a)  
portador do _  -'  _ :___ _ _ _ 

Documento de_ Identid§c|_e'fn'9;; O '_   e e '  einscríto ho CPF _sob o n° 
__;_._,_D_EC_L1§RA;çgmpçir :plenamente os requisitos de 

habilitaçãoz-dsefínjêgguqiglãdital..QEgíüçjitàiçêrà__êçímaagtçfefençiadok a teor do art- 
40, VII ida Lei.Eedenalmãlo.-520L02.,-;.sqb1_pena-dedfespionsabílização nos. termos da 
lei.     “  

  

2,1%; _na  
  Assinatura: 

Qualificação: 

o Declaraoão a _ser  pànpeeli,tim-Breda;=.de;..fo¡=má=:o.ue icineotÀifiqLiean-_EAE  
Proponente'. e ::~' =“-       a  ~ : - A ~ 

_¡_;J.,,›'sA.L.,"-I-_ ;iz-u- ;.-" iu.:  ==,. '-¡~,uk._=:í:.-m' ::x .II Jc'. ' 

26d 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacnes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.762.B16l'0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 103530) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHiIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇAO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROcEssO LICITATÓRIO N° 344/2016 

MENOR PREçO POR ITEM 

. inscrita no 
CNPJ sob o n° j::  , _- -  5?' . por intermédio de seu 
representante legal, "   :Ê í o(a) Sr(a) 

Luíz”  -g .--.._' '   
Documento de Identidade n°' ' E a * e inscrito no CPF sob O n° 

. "DECLARA, sob as' penas. da lei, em cumprimento 
ao disposto no art. _7°,,XXXII,_I, da, _Constituição da_ República, que não 
emprega menor_a.dem .dezoito- aanqs,e_m_-_ttab.a'lho _ÚPÊUÊÚQLPerÍQOSO ou :insalubre e 
não empregl: menorsdesdezesseislanos;g" l * “í -'  " - z ' " w :xr .mui. -..-.'-.. ...4,.-.;:'-.¡-   
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 
)' ,, Í71'.L-*.3Í:*SÍ=Ê.5:-..*Í.-  3.5' 1  '.  :'j«-' .-0  .-  
(Observaçao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima ) 

a ,.. .. 

 w -'   "i de 2016. 

Assinatura (representante legal): 
Qualificação: 

o Declaração a= lser-temitidaaaem ..papel .timbrado, 'de forma qoe identiñqúe a 
proponente. 

2, A, 



o 

k) 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Eicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782316/0001 -10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIJMG - Telefax 37-3371-1332 

COMlSSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO v1- MODELO DE DEOÍRAÇÃO PARA MICTOEMPRÊSA E E-ITPRESÍ' 
DE PEQUENO PORTE __ __ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 

PROcEssO LICITATÓRIO N° 344/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa , inscrita no 
CNPJ sobon° , 

[por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) À ' ' 

. portador do Documento de 
Identidade n° . ,    - - e  __ .a a 

. inscrito n'O"CPF sob o n° 
DECLARA, sob as 
Penas da Lei. que cumpre os,.tequisitosieçiais,p_a_.ta..quaiiñ.ca,ção como. ' _ _ 

o'  -'  '- ...-...:';:ñ-__(inci_uir ..a @condição _da . empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresade,iPequenmPOrte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar* “'n:°“'”1"237*'2006"*e***é:¡úoe"o não"e'stá"sujeitar 'a' 'quaisquer' dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido esta belecidigçpços uartsç;   a_ Êcitçg ai_ Lei.? L., _,  

,.'._)..,t__.__ ____,,. Pr ,__ _ _. _, e .. :Í Declaramos possuirãçigesçriçãoçñscal n.o(su)i,docçumento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar O prazo' previsto 'no art. '43," §' 1° da Lei Complementar n°. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá O direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 3 - 

  n' wde. dei20í6 

r n_ __ _ r iÊ':°-Í!"."::'ii› _v1 :fã   4- Í-ç' 

-  (assinatura do representante legal) 

o Declaração a 'suerãemitida  deruiíortnatoueiidentifique _a_ 

ai'  .:prOPonuent.e..-,_..-,  -  : -- - ~ . e 

r: s..-Í'^.4 , .-s;'_.- Í \ QL'  



 
Serviço Autônoma de Água e Esgoto 

!icitacoesüsaaepiumhiconnbt CNPJ: 23.782.816í3f391-1G 
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comaaão pa Licitação  
ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO    
PROCES§O LICITATÓRIO N° 344/2016 

PREGAO PRESENCIAL N°09/2016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

29 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Eicitacoes@5aaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.131 6/0001 -10 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
ANEXO VIII ' 

MINUTA CONTRATO DE N° (***)/2016 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/2016 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, 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 _ÍÍÍSoares, 211, Centro, neste ato 
representado pelo seu Diretor Exec_u,ti\T/o_:0dé'cio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do 
CPF n° 236.095.166/15 e RG n° M.645.658 SSP/MG residente e domiciliado 
nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI- 
MG nos termos do art. 15 da Lei federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de 
julho de 2002, Decreto Municipal "n'° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), 

Lei Complementar nP_.12_3,,ç_ie_ yldezfçiezembrqde 200o co.m a redação dada pela 
Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas.: apresentadas-. :no :PREGÃO PRESENCIAL N° 
09/ 201% POr de'¡PÉÉÉQÊQsilãçsl°íâggiãl5êzQÊÍQÊJ safeuiee .sieepoim e homologada 
pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva' Melo, e a empresa 

inscrita no CNPJ/MF n° , 

estabelecida nÊÍ-::LB~*=-'.au=c;.  .,.....1:.f».›;;eÇ.:.,  _l:._~:_:   --«-r  .-B_a¡..”9  _  .represàntatda  neste. ato. _ , pelo 
Sr. _ A L Y A  ' ' X .  çepresentante .legal, qualificação 
(nacionalidade, .estado, ciygil,"profi_ssãío,__.RG __e__,ÇPFJ), 'idoravagn.t_eoí denominado 
CONTRATADO,  _resultado 'do/procedimento licitatório na 
modalidade Pregão_ Presencialh homologado  '.__/____/2_01'6, fica/:justo e_ 

contratado sob  regigne foqLei ;no.::.g'8,.6_'66_de W2'_1;d,e junho' de 1993,_ comisuas 
posteriores alterações,,oíbseryadas_ascondigões _eráunciadas nas clausulasoue _se 

seguem'. .   ñ    _. .  . o . . ._  ._ 

Cláusula Primeira-Ef: _A  _' n' *E 

Este instrumento contratual Êfundamentaése no-Tedital Pregão' Presencial n°   -' ::V '-'-;":.›:': ',Í =.)-'-^.:.-=.'Í5_  '._":-' : "Í. =,Í É ' .- .. 

Cláusula 51290020512.;  
:-1'A!,. q” 

  _.=\_:' J”-    



Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
lícitacoesiêsaaepiumhhconmbr CNPJ: 23182.81 &0001 -10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 «- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3311-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
O objeto do presente contrato é a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando aquisição de uma Retroescavadeira, nova, zerada de 
fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4), conforme 
especiñcações do Anexo I do edital Pregão Presencial n° 09/2016, 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, PAGAMENTO 
E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: pela aquisição de uma Retroescavadeira, nova, zerada de 
fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4 a 
Contratante pagará o valor de R$ *** (*****) conforme quadro abaixo: 

à_ 

Cód Item 
Produto 

SAAE 
 Unid. Qtde. Marca Preço Total  Unitário Geral 

.1 Aquisição». ,sie  umas;Betrqescêvadeirai.:  o .A01 

nova, Zeir_ad_a_,de _fãbirjçaçç àaçno/rpodelp_ ,_ _›  
2016, corri-tração nasiquati-*o rddás7(-4x4)', E    
?PliflsêãiãéâgulüêlããFãtãçtêfísticaãi:i'- . -  - 

,. fa": 5:2'": fl' trt-ur.” ÉS ,g "a  ._,1_~íí.“?'ÉÍÉ”°cicãÊ“ü¡àÉêlÍ ale*  tãrtàoàlimentadfylrhôítrdrd”  .   daínfãüuirfrajâ_   ir*    12-2 ázRotênçia ihriiitaimíniihààdomotoi:: 85s     E  la' 'iwssli=.ii'i=é__r:eia;. 
1.3 -' ' cabine fechada ROPS/FOPS de 

3°9"d° C991. asrnstrmâs §éÇD¡.Cê$eQE..ÕÊÉ!'T-u -.  ..    . .. ' , 7 

.  arecbnajciónÍádoçÍípíiç É ;i ZJH-;ÂS ÉÍÍ;  X' 45."? IF: ~. a »'- -_ _é v '-.__-.- .  ' 

e i1.4:EL¡nãpàgirítãddiiààiiabíiâateíiesguichador 
de água elétricos. 

     

    ãli°àãsllã?cíê9¡cadiíj°àe“álãli§f Liarâdã'   
: acionamento :i2 2 , Beagle.: a§r§.\i~ã&~,_§e ,, ._ _ j* 

~ .pedaiiieiétiico-¡na “alavánçápefcomáhdwo “fi-e “sf a  
.da-êcacamiaaiduéautomátiêô;    ”*       
1.6-AIarme sonoro de monitoramento das 
funções vitais do equipamento no painel 
de instrumentgs.  _  -r A ~ -  _à  A_  À ç _ 

1.7 - Kit *ilü°ñ°í'iñãê;ãb““"'e sinalização     " 
dianteiro e traseiro. 

:Jllêii-&Ffçiãç "iíiiimiii-.9,-8°9._t$ssi;.5;'. 

:Êàêa É? -Ê§F'9ãiL.  .. ñlr. (i'm Li, "..Á5,'= i err 'É  “E  
4,--.ii0::i.fi9acàií'i”ideais?_ sâvácao db 
retro cilindro a caçamba: 4.600 Kgf 
.1-11 r Capaçidadeamínimê. do.; tafl-Qklieid.?    
_1_._._12__;ã2açam_ba dianteira com dentes com      
LÃJB-Eduipàmento' 'A traseiro A com 
iwcifund¡ãâilsiiadti-_sãçâiiasêeiamiriimê .49 

xtirgççge 12 '_com dentes. 

CL     

     _e' FiçQjL.]':g.íyQ|t§°f..i;_  ..;: . 

iai ÂFFISí-Ellí) cairia _= f 

r ;i daí_ “ i Í t' 
_'Í ;ÍÍ .-.,,~-;__,¡-  - "ÍHÍEEPJ :in: '_l.i1ii<¡--ii' ==-' 

      -J-srm DCÍO EJEJÍSl 



 
a ' i, 'i 7 .".'A"“.'¡ .E E":  de Água e Erâsoto * 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782.81 610001-1!) '~ 

Autarquia Municipal (Lei 1035I90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHHMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
1.15- Espelhos retrovisores externo 
1.16- Tapete de borracha. 
1.17- Distância entre eixos igual ou 
menor que 2.200mm. 
1.18- Capacidade de levantamento na 
caçamba frontal de no mínimo 3.050 KG 
1.19- Rádio com entrada para pend drive 
instalado no equipamento. 
1.20- Pneu traseiro de no mínimo 19,5 x 
24 com 10 lonas. 
1.21- Pneu dianteiro de no minimo 12 x 
16,5 com 10 lonas 
1.22-Lâmina reversível para caçamba 
frontal 
1.23 - PMP (Plano de Manutenção 
Preventiva) de 2.000 horas 

n- 

II - Da vigência: O prazo d _geñ-çig ::do contrato será de  
iniciando-se na data de ........Í....Ç'/Í:;'.“Í:Í'.”/2016 e encerrando-se na data 
de ..... ../ ..... ../20:1l.__6,a_conliad§s àipQsL-jííassihatura,¡do contrato_ e emissão da Nota 
de Empenho nos;.tetfnçãiliiêilieeítiipiiâlenda .alileilualquelcatempo ,ser alterado ou 
prorrogado anualmenteqzgso_haja_,igte.i;,_sse_íentre ças; partes, mediante termo 
aditivo, conformeçart. Sjldaleii 8666_/Í93í,°"”  Í  a  
Ocorrendo qua!quelí:.fdéifhjpiçíteS_;e§:¡5'reí7istãs no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações -qu.erv.-lhe-glíorami-imipestasnpeIanLei Federal 8.883/94, o presente 

Contrato será¡fcanceladof*gatantiqogr às _suas detentoras, o contraditório e a 
ampla defesa, *   , É 3m __, , _Za '., l.: i-,Li  ' 

III- Do' pagamento space-de eoanfo-rmidader-.qom o edital Pregão Presencial 

orçam 'ntá'ria':“ai“fi'6Fià'orçamentária está de conformidade 

  

      IV - Da dotação_ l  
com oedital      
Cláusula Qu_àEta;'A-r~-ÍoÂs':OBRIGAÇÕES  RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA e no cãêlflTRâilíêNlE     t» 

As obrigações e  Contratada e do Contratante estão de 
C°“f°"59¡Fja-dÊ-.É9Í=Íl 9: 'agita-ÂzgrãgãíítprâãÊQíâêl a 

¡h-ô› "i   
DAS PFNAFIDÀPÊÊ  .  ¡..- ..z .__ 

  As       
edlta* ?rega-Ei;EE'?§9li§l-?l!i+ee/3-9l:§=~    _z iuw? 

Cláusula' Sexta?   A  a    *    .'.'=.:2;«,<~-!;«:a:::'?›, =;:á::-,uv:;:-i^=r:;“›%;~_.  ~';:=.,:.=.:›  :z: =  .- 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e 
a conferência»dozequipa-mento; serásrealizatlo =:,pel.oa:ser.víidor. dogs/MAE.. Nelson 
Aleixoideí-f-Souza Júnior n° 0007 observando se o mesmo está atendendo os   ,JSP íãàrgxiiÀ"SÍÉÉJ§É.ÉÉÃ"ÊÃÊQ c: _a í,-:='Ã¡§_'3=:='.¡Í--I.- - - --. :  

7" ---   5-.. . 
' ' 1.1:- 4'.: 5': tlisíli ;xJ-..ií _¡_-_.._f_;  t_ 

a, - EJ ..-   



- .r 

 f 45:'a.«:;:2t:› 5-:  iâsagzãiêxñagiisn  -i'.',c=:'zr-.t:»í-:t«_'›, 

5 , 
by:: _à  (1,5á]l.iip.ii\.'¡t'?iii;í)_ _m .mm üíâg_.__,ã_,._l_j_¡ aí.: 

~;,:.›í.:: Júnàor n* *ÃÉiLíiÍ  n iiláz' :ta: 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.B16Í0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 FIUMHIIMG - Telefax 37-3371 -1 332 

COMISSÃO oe LICITAÇÃO 
padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§1° -O servidor Nelson Aleixo de Souza Júnior do SAAE atuará como gestor e 
fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato. 

      

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratíficadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Presencial n° 
/2016. 

Cláusula 0itava:- DO FORO  
Para dirimir as questões oriundaswdéstcawfconstrato, será competente o do foro da 
Comarca de Piumhi-MG.     - = - a a 

Por estarem, assim] egicontjjatàqdos_ assina apresente contrato, em 02 
(duas) vias de igual =teõr e form-a -na presença das testemunhas abaixo 
assinadasp_ 36:1": rzü ríLiâêt-“sê, ._'95¡t._--'=“-.-'=..   

5». 
5'; LFX. 

  .aPiumhi-MG¡ ?Silãde ?3E**-*-de'2016. 
23.5 '-' 'L t-      

n sñenuxcjcaiíluârõuoivloloe ÁGUA n 

E ESGOTQ DE PIUHMI-MG    r    çiezsrrlsiis ezlá-.i-zatsâszíss é: eí_'<:-r1s'.ía.;«;.e›":s sã::- ê'*:'.Í=?-JÊ-  e 

Contratada 
.LA-;ps-\ja-g» 332;.: &Ceasa;       _  

n¡ .\ 
- !  Testemunhas:   

   T-LáSsQTÉÊ. !USiÚS e íâill-tr;rf.l_âãr  
RG n° _ “ = ~'   

. 1 

! ..ea mami lâçr  iijiifâici; Vu:: ã.'-"t"íâa'_'°í'â:.-: 

RG “o          
5525153' IÇG âêiâT âãâíiàiãviã:: @EE  

É   3:75* "Lã 
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COMISSÃO oE LlCITAÇÃO 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/2015 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - D0 Objeto 

Este termo tem por objeto a seleçãgçgaçpggpostg mais vantajosa à administração, visando 
aquisição de uma Retroescavadeir 'b ã ' 

tração nas quatro rodas (4x4).     ai: insira 72-224: ,r-g'-w.=.uaí.-. 

2 - JUSTIFICATIVA DATEONTRATAÇAOÀ 

O SAAE de Piumhi-MG , aifñnãaésêfiauêcáxiá éicêiêãciáHãá Bestñão de recursos operacionais 

e mediante ações planejadas, vem realizâgécggyâêsgbstituição dos equipamentos antigos por 
novos, buscando a eficiência operacional é'a'coritiñuidade dos serviços, a cargo do Setor de 

Redes e Ramais, com a aquisiçãojeste çggigavmewnto rnaisqmoderno, de menor emissão de 
gases para a atmosfera, tecníÉãííÊiiÊ-Êfêit:nráisãgéãânãoãae viáveis. A nova aquisição 
possibilitará, à prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta 
e tratamento do esgotüííígàfribííigõêãídeíii íçísínõrfsãàbiiiãádêiíiíü-à Autarquia, bem como 
aperfeiçoar os serviços**iâélñrrãhútentãoíltlàiaiütardüiañiáseñdoaeleszs.fazer escavação para a 

construção e manutenção emg-.-rgqi_egj.gde*rágufa,'çIzedes gdeggesgoto, adutoras, colocar terra, 
entulhos, em caminhões e vaias, tampar vaias, entre outros. 

3 - cRI-TÉRIQS DE ACEITABILIDADE oo OBJETO 

3- 1 0 objeto_- :S-@Kásra-QÊÊÊQ-gñ Rós; egvierifjsasãeaaeslp. ,ãetsnc _d metades: .e. .Ramais. 0.619.. .SAAE, ,da 

¡gsrlggggàãeleoj Cgftlsgàãoêêâããlgâââãê? isasinâsensssgrsieyãssnatele ;Este 
3.2. Não!iserã;acéàitbígãííifããrããyãtà em desacordo com as especificações; 
3.3. A licitante deverá oferecer garantia para o equipamento contra defeitos de fabricação, 

montagem*.eíugçggaigzgentg¡EeiQÃpEeÁÉohQQÊde 12 (doze) meses contados da entrega, sendo 
que a garantia deve ser independente do limite de horas; 
3-4 A máqui-narcieveaá ,serlsemizceguesngcsede QQÊÍÍÀAÊnà lRraçça.Zeca,_Saa.res,n.a9 A11- Centro. 
da :cidade-l .de, ?iam lçiinmêjaracgmaalmhadardlezrespeçtiyg¡mapeaiàdo .tai-êtrisante  :indicação çlos 
locais de _ ASSÍSIÊELKÍÍÂF;âiéíãliiãôaàêlHêlflêãêê anslosfahriszaate, tiievendoaçser lfonrueçida_ -tgarantia 
técnica -intesralíí Rara a ÉqUÍDñ,m9U§9:QÍeEÊaQ,Q¡:Qmzidlf-!SHQ5hQl1§l§,_ÚLeÍ§;_:ÇQE|ÊFñ= ..qualquertipo 
de-..defeito fÊihñr;$'ÉÊ$ã,a|Vê_QdR..Qãu-Clêe deçprrêraçigeade; desgaste.. natural”,-cçmportamcie 
suporte. eÍéCQ¡Cpç.IÇQÊ-1§ÊÉ9 ..islâmico 1165.95¡ÍQQrQÉgIÚÊÚÊÉÊÍÍÉãQÉSQEFQÍÍNaJr . com: oussem, .reposição 
de peças-lcciee ste-rocqrgerseráacemiplâirgmais) rousubstitylicântdq:eq uinamsnto, problemático 
porzoutroinoato (uÇ9m:õ=i-m§5m.a-¡Qlàí$UiQ§ElQ|íÇQDÍÍ9U.EêÇã,0).:§a%m perfeitascondiçõles, de usos.,  

.viu m?   ::a '   
z    E     



o 

  ,aa-rasa :e:   
:ql «; 2!: íítflêíWç-'i' Füfgfñ :ÍíL-"i": ' 

- f'   a !7:i!5"*-ÃÉ'¡'¡..3.- rn:: u.: 
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COMISSÃO DE LicrrAçAo 
3.5 Durante a vigência da garantia a assistência técnica deverá ser prestada pela empresa 
vencedora do certame. 
3.6. O recebimento dos bens especificados neste Termo de Referência dar-se-á em 
conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n° 8.666/93, sendo: a) Provisoriamente, no ato 
da entrega do equipamento , mediante vistoria pelo Setor de Redes e Ramais do SAAE, 
ocasião em que será emitido Termo de Recebimento provisório. Caso haja qualquer 
impropriedade explícita, não será emitido o Termo de Recebimento Provisório; b) 
Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório, após a 
verificação de qualidade, e especificações do equipamento e consequente aceitação, 
mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo. 
3.7. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não exime o fornecedor de responder 
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste Termo de Referência e as 
normas de proteção ao direito do corisumiqpír.. ' 

3.8. O equipamento deverá ser transportado, com segurança e sob a responsabilidade da 
contratada. O gestor do contrato doVSAAEi- recusará o equipamento que for entregue em 
desconformidade com o previsto neste Termo de Referência. 
3.9-A licitante vencedora -devera'~ fornecer um"--PMP (Programa de Manutenção 
Preventiva) para no mínimo 2000 horas. " ' 

4- ESTIMATIVA DE PREço'ÉdoIsÉoNIsILIbAosÁoRçAMeNTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA  :u: 'ln  »a  E -.  ' ' 

Para definição* '_ 

após pesquisa' ide *Brêçósiâorñí ramo' :pertinente: '  à 

4.1 R$ 222.000,00 'Cüüiêhtósíeívalor estimado paraexecução 

iolvãlõrçestimado para esta contratação, foram observados média aritmética 

..›.-.:.;';¡-=g¡:¡"_s , .z. 

do' objeto destailiicitaçao¡ f '  _“*Í; _  y .E. g _ __ _ _ _ _ 

4.2 Na planilhaaiseguirffestá disciriminjdõ”tiva¡“r”unitário máximo admitido* para 
Participação'nestas%lit:ità'Ç50)ÍSÊI'á“:~tt=a êzííiili' =  i        --      -«  :-. - l- -.  . -'. . fan rita :u (ur..- _› '_!É'J_ p. a ,' 

  
 ;ilgnisãr-,ia_.elQtde--  Presta __  

Unitário 
 J Cód- a .Itemg- a1;-_;.¡Él=._iàát':,E§P3EÍÍÍÉÊl9ã9.:ÇÇ_f: 

Produto _ « . _- 

SAAE 
 "or raiz¡ Eles 211-1?  meu.: aii:: _tim-ta_   004354 :a1 "ÍÍ-ÍQÊITSÍÇãb i1* déTHMn-ua' Retróescavadeira, 2B310100¡ *Oi*  222-000;00 22200000 

i- : thai/à; «szeriaaaêçi  fábricãjí"=5á'ño/modelo mento 
a 5201' ,'comitê-ção;naãiqúatrojrodas (424),   a = 

cornfáslseguíññtêis:catacterísti s: 'É    
_._.\^ «_¡_r. ..'l.›v.\= 29._ ...      

A ç _ cilindros” 
iturtíoàlirríéñtadõ'(motor 'da' 'mesma marca 

da -='v. x: r  e -':-= ' '-"* 

_f 1'.'2_:-"Pcítê?it¡à'15rbt§ ñiíñurnâ a“*r%'otor“ 85  HPT* 

,1-,3   à ,..,CE?R;¡.P,?,, ,fãêllãfifl  &Olíê/ÉQES  ,Clã  -. .. . 

acordo com as normas_técniêãskdfáÍÁÊiNf  'L' 
._-<'-“- 5 Ííñs-:l-iêi i_1«;*.:,=:;,-;' i='“-;:“'..“;u"' 
e ,ar condicionado. _ q_ 

i1";'4líLirñpadbFdizííiàrabrisa 'ef ésgüitnador e 7'”  5 '- *' 

?de'á*gú'a*felétricos. 

 
*i1;5r“:- Bloqueio 'doidiferencialitraseircí;com;sã.  

=,._“i!_5-.<:F¡ã'_t_, .'=;i_=2'.;a; 

Êíepsfrsiaíígsaçâe; _ ii: Sai,  ::fair 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
acionamento pelo operador através de 
pedal, elétrico na alavanca de comando 
da caçamba ou automático. 
Iii-Alarme sonoro de monitoramento das 

funções vitais do equipamento no painel 
de instrumentos. 
1.7 - Kit iluminação e sinalização 
dianteiro e traseiro. 
1.8 - Peso mínimo: 6.800 Kg. 
1.9 - Raio de giro sem freios aplicados 
máximo de: 5.200 mm. 
1.10- Força mínima de escavação do 
retro cilindro da caçamba: 4.600 Kgf 
1.11 - Capacidade mínima do tanque de 
combustível: 130 litros eia " ê 

E trt!.-   1.12 -Caçamba dianteira-kom sentçesÍom 
capacidade mínima de  
1.13-Equipamento:ca:;..=i-.;«traseirors:-,;;  com a   = 

profundidade-ü-de*êeseavaçãoa-rnínima de? ' " 

e zisoiorñrniêt-;áüãrñ-bars' “rriínirñ-âriií-ié ZH" e*  
uma extra deáÃÍELÍi'ííaihçdeÍhtéisÍí 3'    
;Jia-r Espelngs tetroxisraneàiezsternqi  í .   . 

: =i.-ilâzi,.T-gaiaete ,ciei-ilzerrasbegi 

44.7: »Piâtârsãiêiiieimitrs 081x050 199a' .seu 

  
     

     
caçãmbãfiróiñiiêii-de no mínimo 3.050 KG_ 
1.19- Rádió' calha-entrada para pena-revive 
instalado noiequipamento. 
120-;?meuatiiaseiroi-dairaoz-;mínimo 19,5 x 
243c°m“i],-Q:|QÚ-a5r2;i, =-;=--¡t's ::c-iria ›_:_;::=.í.:---.:::-= 

;Zlt-_Enpeíuí diante' onde no mínimo 12 x    rir' r _  ai;  Pe u 

ñrqntal 
    

' d= Élâiiiil” i";2=¡';iai'i.j; ::i-Ja -' 

Lga ;ele Malaga de Mãñuiêiiçãã 
   

pFéJa-*nuvay de '2LOOOjHoras a _ 

E LJ ' Log-cl¡ l llial L¡ls'.l: ¡Ltfii 'J 2.x): I -. ãÉi'. i l-z :J:- u-U: I? : 

S_RECURSOS  Lírbibní  2 

r m¡ . ira* com   
lgamfaesialzgieidza rir: Ç-5_Ç›Fi"cí3á',ã~í) mins-ga ÉÊQÊ_  _ ' ,_  _ 

Os recursos orçaràrãnnejgtjadrtgsrçg rgeiÉp pgljgüqggptla? a. se uinte dicitaçao orçamentaria Êconsignada e¡ _m4 LL 

no Programag¡áàg.â;ãg.gggzigkg§gc;eàglemento de Despesa: 4.4Í.90.52 do ;Orçamento E 

do SAAE Pluliglçllgmgri-.gm.qgyjggaq;segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e.demaissdispos-ições-çcontiasma Lei n° 4.320/64, em combinação' corn inciso 
V, do art. 55,-.da Ee¡e«.-:n9»i:8à.66&/93, em c mbinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 

ComDlementaFÍn   “°-'“““3   (a 4'_ _L_ _ÍiI 1:73':: 

1'ai›.-i:;:«:la.:_ê_;.- ('63 l”  i1' 

tlllíâ! , 

-.. n:: PC'¡'LJ§§Í=E1ã:.i-”E15í:. p 

a; i_i"r'i*- im di- ::O !':'§§:':1!§=:Í= !Era .ei 

 
  

 6. conpxçõesitil 
,h  

Frita; :¡»_2.-'.í'=:§:':.  iii”, :'.":§52í§:'ài'_^: ;gx v." 

:ii ãignaã   :“;'-. rc:~.:.'~:';_::t,=-.-i ;g-g-_EII z__g_zc_r_;fí':."..iê 
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COMISSÃO DE ucrrAçÁo 
6.1. O equipamento deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da emissão da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho, 
podendo ser prorrogado o prazo por mais 15 (quinze) dias desde que justificado por escrito 
e aceito pelo Setor de Redes e Ramais. 
6.2. A contratação poderá ser rescindida na incidência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei n° 8.666/93, possibilitando-se à licitante vencedora o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA' 

7.1- Entregar o equipamento, na forma pactuada; 
7.2- Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente no equipamento_ mesmoque não sejam de sua competência; 
7.3- Prestar os esclarecimentos qâiâ ' r rníãsyíicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender proijitgm _nt_   
7.4- A ausência ou omissão da fizsçal,i,z_a,_gã.9r.q9a ÊÀAÊHBLUMLI-_LI-MG não eximirá o Contratado 
das responsabilidadesprevistas;nesteinstnumentof,  _' 

7.5- Assumir a- responsabilidade pelos e 

deste instrumento; É: ' .. . _  ,,   
7.6- Manterr--duramtetnzspnazossie acigêagiaada;mensalmente;alem cempatibilidaide comaas 
obrigações a ¡SBEQLEÍLÉSSJJmidâãgãilüdãssñs ;CQfldÍç-ÊQS@eãhÕltÉlÍtaÇãQ-e qualificação, exigidas-amoo 

presente Ed-Ít_3ÍE"=:"-r;ê(Êü o pãkizrs por nuns  ijlgtãlflàíííf aires-s quest:  '  * ' e a  

 
  e comerciais resultantes 

7,7- poderá.o;,sAAgünxrungg-Iz-¡MghaaquaIquer tempo, exigir do Cont atado a comprovação 
das ,. condições malaijitaçãsaae rqualíliinasãnaexisidaa. aoripresentelt¡ nstru mentQr-.rese r.va ndo: 
se, inclusiyerro direito: de,r;=neten39 ;calçaireaiaespoadegtearaps-,zpagamentosradevidosaatée 
regularização;dasaabjigaçsítesapendentes. 

s- OBRIGAÇÕES DA ÇONTRATANIE 

8.1- Efetuarro--pagamentorno prazo restipuladoma,Cláusula XVII; 
8.2- Notificar ao ..centralizada cluatciueríirtregularidade;encotnttada np. equipamento; 4 

8.3- Recusa¡ os,equj:pamento~,qtiear1ã_o:estiveicrdezaçolzdoacom»es.especificações;r  . _ 

8.4- Prestar as informaçõesae-aoã: eselarec-:imentoszcque ;venham-sa ser solicitados _pelo 
Contratado,   ._¡ IE? j: ;E_;,_j 

9- Do .pagamentos- _ea   
g * : ftÍ-ã'. já¡ ,:_:E.à:,-r_i.2a_Ê:'t ;wI-;Íxgz íâj=-Ç§:í"-T.:=_='_3ír   ;a:..- :;E'*:_ s: _¡__-.:;¡:_-  .  _.  -a 

O pagamento_,decorrente da concretizaçao do objeto desta licitaçao sera efetuado pela 

Teswraña 93° .ãÊT-_lêelãâ êUEÊHlQ-\Würgdêrê-Qrtlã r-,ÊSQQEÊr 9E.e'3ltlr9“l3¡1l3'l§›rR9E;.E?IE§§?1§9;J*99§!a ; @ill 

até 07 (sete) r?l?-9§a?r~r?8rEÉEP'P;\'Ê§Ê9r913993351; ?slaislasa,nassaoadêsõesrertíeltd?? 
e apresentação dos documentos fiscais devidos, sob pena de multa “de 0,5°/'o_ aoãmês, ou 

fração (pro eraráasüslr  d.? fratura:    . ::r 5,135211" ~j-.'«”";›Íã -j-.a .zÍÉ ..ai :tl: ::a   - 

- se o ,objeto .nãqior.sentrgegrus..con rme ..conçllçp .ds te ,Çpsnviter..owziagamelito_ficara . . : ~ nas, «=«Lr,~.,x=c.¡'›,-:'_i ._ _ghru * n LJL? l n, Ij- ›~. = =L.›L,:-_~_ .e. \ ;run =-::_-_. i-. a - '1I~'_ -r   .V f" Í-E:Ç-1:ÉL.eÍÍE\¡:I,IEGÍ'Ê:J' Íj-ÍEÊ "s lí'í.ríiíír\rli:^.~ - 'Íx  7:-  ' 

9,170_ SAAWE, _ _idaentiñicapíçlgr g_uâat_lg_uz_er_c,ç,_divergência na nota ñscál, deverá devolvê-Ia à 
adjudicatária para que”sêjam°'feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado 

' I-".Í.1>_..,aÍ3i.'í'-I 5:33: ÉÂZÉHÍÊÊÂTÂÀÉJÍÍÊ; 

   



na nota nega; 
. grzaxzrkssc 3s3.sx; =n9ç=:- : 1.. - 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
9.2-O pagamento devido pelo SAAE 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. 
9.3- 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. 
9.4 -Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
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 

10 - Da Vigência do Contrato 

 10.1 -O prazo de vigência do conf-Í .t,  ÍÉÉ  iniciando-se na data de 
............../......../2016 e encerrarildçggír-Xu_  de ......./......./2016, contados após 
assinatura do contrato e emissão ,gda,___l\l_ota_de _Ernpenhomnos termos da Lei, podendo a 

qualquer tempo ser alteradooturprorrogado anualmentelcaso,hajainteresse entre as partes, 
mediante termo aditivo, conforme art; 5-7-da lei 8666/93'. a _ 

10.2- Ocorrendo qualquer-das hipóteses _previstascnrxart_ 78. da Lei Federal 8.666/93, com 
as alterações-oque .Iheeforamzaimpostas pelaELei:,FederaI_,8.883/_94, o. presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

11 - GESTÃO .IFISCAt-IZ-AÇÃCJJDO constantes_ 
. ÊÍÊEÉFL- F35; s' 

 
.r- 

- :a ?vê Lszêáír? ,li-éííi ::E as?" _asfmàiu   O acompanhamentoçaeta, ,ÍÍSÊBAÍÍZBÇãDIJãEÍESÍELÊLÉÇFJÍFBÍO¡. assiirtacomo .pqrecebimentcrea 
conferênciazdo: produtopseráeriealizada;peIoàsegyidondoSAAE:Nelson_Aleixo de Souza .Júnior 
Matrícula n° 00O7,z~observán*d.o =sezoz~tmesmo>éstáuatendendo os padrões exigidos no edital, 
observadosros artigos 6:7§.:a2:7.6«,zda LeinFedenaloâno28.666/93.¡=...s.,       
§1° -o servidor Nelson AAleixo› de-:Souz: 'Júnior doíSAAE-'atuaráí comogestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual; '*   i:  =t=   ' ê =  -- ' A  
§20 - O acomparrhag_r2e:nt_o ?ejgfiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a"respõnsãbilídaàêida¡ CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes destevcqyatratgb, ,m   ,,,_.,__».  ~ - - a -. - a. 

.p. 

     ': g.; .:.:'|¡v'Í_-*":   
7 Pelo não ..,c:u,r,í1§,r;i'r;fl_le'ntc,-,çíàgj_.'gibfilà›àçñéêcàssujriiqááüoMsÀÀis ÊIUMI-;iI-AMG podera 

aplicarao,Fgrntsrçegçlqrggs,segujgntegísançêeês,;garantida a_ efesa prévia prevista no artigo 87, 
§ 2'? e 0.5 recu-_rsqsg ;'19 :ê,r,tn›1flât§m90S.«-Qê:; Lei:n9:».§3.e6§§/9.3;;.n0. prêzq-.dce-até 05.(cinco). dias 
úteis: _ _ _    ,_,_,_-__._,5  ,t   - ' ' ' -. 

I - Advertência; 
II; .-. Multaç; _7'.~':_Ç,Ía -g ,;;:v  ::._,::..›:;-,:s 
III - Suspensão temporária de participar ern licitação e impedimento de contratar 

com o. sAAEpluildHl-:MG 921939EêÃQadEELBEÉIDZÁÚQÍSJÉÕDOS;'etaéi  e _.   , a 

IV -,. Declaração,deainidaneidrtdegpacaalicitancnu;contratancom;o SAAE. ,PIU_MHI-_M.G., 
r;›ã:5r3="~.'z:nndc"s w ñ êe"a.“~"'ri"s”zr's  “í-;ití &Ilorãaicrscêce  5.«.;::,=:~_==-   taqea-.n ii? c¡ "fia, da :u: ;  üt": ã!.a3:*.6,-”›;›Ij.       23:1") ("JP -_;4'.¡E,«"._-; _ãâ,;;¡;á_.=;' ::(3 Í-›' A" *na* ira = -': ~:-; 

..Í1,5E3í. 



" - \ . r . -. í .. ; 
23K.” §1ãli:.3(¡,:í› x ›":í-;-í:'fi¡=-; .:=.. .:_     

r 

i  t_ Qíã:iã~%àâã~5=ââà parir..- pfáãi": ::e  da_ __ a 

\› . _í.'.,ír-3.iç'ââlcíã_› rj:: ãFlilÇÊÇiFlC-iíins J_ .u " ou =íírã'ii.is'r;í'a'il' c_;›;>:':i     ¡ÇE=ê'í:_1:'›iÍ3i”Eiíis-íi (tie 21:52.!”  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23318231610001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21 'I - 37925-000 PIUMHRIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LicrrAçÀo 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, , 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 conitrkarto; 
g) Recusar-se injustificadameÊte  _na b contrato ou retirar a nota de empenho.     VII - O cometimento das iíígu__ft:jágg_e§g,g;escritas nas alíneas "a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramenitgtj fogrregedgres goü§gEE PIUMHI-MG. 
t JE' 75.3-:: .". 

13. Sustentabilidade' em Atendimento "das Políticas Públicas “ ' 

ilidadeideyiesãosgsenaatemçliçlqs,í no_ .que 
couberp_ass,exigéngjasgdooamibàíiiçida Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Po¡íticalsiacionalxwade:¡Besíduqse saudosa).algeiañstadualxga? a130335169uélêolitieatâlístadual _gde 

Resíduossólidosr); aDSÇFCÊ-,ÊQraEâtêduãiãêlÍLQÉtAÊHÂQÃ/Jêê aíllesenvolarimento; ,Sustentáveimnas 
contrataçõespú blioasrde üinñSrãüfalSl eidemaistlegislaçõss; aespeçífiças, zcomrdrestaqum;     
a) economia.nvqicensumciçlegáguçue EHÊFQÍÕ.; z; ;a iiifíéjaiu, fa' ;;=-.f'=~›=;.:= gain-Ja.  ;.-5~ ~ -~ -- 

b),racionalização:-doz-uso¡de mate-rias-ptimasrága    
c) utilizaçãoide produtos ;camaradagem êambiesntgalçç-r  .:;-;:i;;.;:; 

d) priorizar oempregorde ;mãpzjde obrasgsmatelíiais,;tecnologias e matérias-primas de origem 
local (eficiência.econômica,:sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
Decreto 46. 105/.31-29.:  .jargão 53:35:51 

e) redu.ção de resíduosi-¡reaprgaçeitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
f) utilização;degequipamesntosg epmzbêixoaconsugmoáepergético, de água e baixa emissão de 

    
 

1;¡ L_ _s_'¡  

FUÍÕO; .; ..:.== ai» asEjUí-Li¡Íifãitiliiiítãiifíf :fa: ar-::anrnar :a a:-:Ji'¡irp;à_r:- em r=.«r›=:.:a:  ¡irLÍ-.s se.;    
9) utilização de. prod-utoszatáxictessouicguandoenãoteisnoaíveissno&mercado;de menor.,:~.   
t0XiCidade.,,s,-=.arm ;ao tatàazsir-&zrvzeaiír; fia: il:.:s'izc-r.ec.it.~res, :jo   
h) observação das normas do INMETRO e da ISSO 14000. 
13.2 -: o :SAAErpQCleLá: &ÍÊÊÍ-.lêfed¡ÍÍQÊEIQÕE::HQEÍQEBLíSÉEaQXÊGUÇÊQeQOS serviços Para comprovar 
o cumprimento dessas recomendações. 

.  - '==.;í-.-'E.«.":CÍ-Í,i :â-ÍJS Qàjüãiíüâ  “siííâíüíiífiÕlliüsiijü lÇÊ'ç\-"L"'.-L'›'L.: '__.2__" 

14- .CONDIÇQÊSàGERÊISÊEíí. EW da  í-'a-;irjraí ::ü 53.5.1536; .. , :--= 

a ~ . r _a e.: [cio i-íiesiduzüaàêoiitiosj, Lei EÊÍÊILHJBÊ 'n54   _ _ _at ar_. n a_ IMOS~ sem queJs o, mp guga çrta ao, o_s 
- i  -,  )EC.I%IÍIS _ Iamnrfã _  -rr-..ztl-,a- l f. f ::traiu;wgnr-nm: 

°i??9°<='°99.       
A' contratação sera 'fd malizada' pormeio'de"nota-idtíempenho 'de'despesa,“ nos .termos do 
artigo *a2 ?as Ee¡ *ñ'°'*'=8&6"66/*i'993li'i'    zig:: u: '  = :i2 ir.á:'=;i.;r.=ç“:;« a» .aaa-W 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoemsaaepiumhi.conLbr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1 035190) Praça Zeca Soares, 21 1 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO n 
PREGÃO PRESENCIAL No 09/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/2016 
MENOR PREÇO ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminadas), que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 

 CNPJ:  
Endereço: 4 

E-mail: ;E ,A   
Telefone/fax: .E .-›   = r .  E 
Representante LegaI:=-›-  = -›:›;  ~-    
Nome: 9;¡ a ç  a _  
Identificação: a* ^ 1 

Qualificação: 

cód. Item Especificaçãoàããàí 3  Unid. Marca Qtde. Preço Total 
Produto Pãâãíêaíâá)  9:9 ãàüiâàãií Unitário 

SAAE  : 'ã'í"-'l~"  '  5:3'::- *zzza s". :r: 
004354 01 Aquisição de uma Rattsaaàçaxéasiçitaçaqvça: ;Equipa 

Zerada de fábrica, ano/modelo 2016, com mento 
tração nas quatro rodas (4x4), com as 
Segumtes CÕWCÍSEÍSÃÉÊÇÔSEÀ  Cê":   315:' 25:1'-  -- 1:.1=.~...::-p:~::l§|otqe ;JÀÍQSEÍFefldñiíízá¡:HCÍHDQFÁQS i-arzim" 

. ,.tutboalimantaçisa.(motor oa;mç$ma;am_a,tc:§:da-: 
máquina). 

E E. :tata Eeàêeeiêeàrutaimínima do motor: 85 sxn" 
:hiatirlilíti: 
1.3 - Cabine fechada ROPS/FOPS de acordo 
com as normas técnicas da ABNT e ar 
condicionado. 

1.4 -Limpador do palabrisa e esguichador de 
água elétricos. 
1.5 - Bloqueio do diferencial traseiro com 
acionamento pelo operador através de pedal, 
elétrico na alavanca de comando da 

caçamba ou autE_5n"a'_:'c__i§o.___-:_z 

1.6-AIarme sonoro' de imonitoramento das 
funções vitais do equipamento no painel de  uma 53.5-Âl':_J._=:Lí:-2*:nij=.táríi_ sara-là,  . .-.=l$it;ai.lumi;n,aiçãp s: sinaiizãsxão _dia Iate-ima 
ÍVÊÊÊÍTÚ-:igis IgiiJJÉI-"v ?util-ia   ="=" 

Hsífsêx¡ .was 

 
1:- 
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Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG w Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LicrrAçÀo 
1.9 - Raio de giro sem freios apiicados 
máximo de: 5.200 mm. 
1.10- Força minima de escavação do retro 
ciiíndro da caçamba: 4.600 Kgf 
1.11 - Capacidade mínima do tanque de 
combustível: 130 Iitrus 
1.12 -Caçamba dianteira com dentes com 
capacidade mínima de 036m3 
1.13-Equipamento traseiro com 
profundidade de escavação minima de 
4.600mm e Caçambas mínima de 24" e uma 
extra de 12" com dentes. 
1.14- Sistema elétrico: 12 volts. 
1.15- Espeihos retrovisores externo 
1.16- Tapete de borracha. - '- -k 

1.17- Distância entre eixo .igual 
que 2.200mm.  E " o 

1.18- Capacidade.. _ade_ __ 

caçam=ba_f_r_o_ntai de fo rníni 
.1-1..9:.-Bãd¡9..“.i§9m -¡!FeQt:ra.d&Z :n 

instalado no eguipamen_t9    ; À  _h   
1.20- Pneu traseiro: dexno rmíhirno= :$955 X124 l  -“ '  
ÇÇ-Ên loílxgñêsiíii* (jam ' - 

      
,.:¡¡¡ 

hgÃt-rfgneg :dia ijttçirlq!  no¡    
;1;-:..Ã:.,,-.  r ..a   um¡ . 

1-23 -' PME'.'.(_'¡an9:.<JerMa= eat? são   
Pfe-:VFÊFJÊÉYÉÍÊ/d.? ê-;Qiiiãhoràâ " 

 
   

Condições Gerais!" :E É 

A proposta terá validadi "e Ydiaêsílla: _  1a. ¡  Local e Data 
5' 1" 'bin -xaj-::Lz › 

tá'r¡a<)'  2-   1  f 

.mas (ííãíjfii-Lí? 
Nome e Assinatura -da - Li-'citanté-*csigna 
Representante begal ii f-ã' “à   :u 

 



 
Serviço Autônomo de Água e Esoto 

saaepgüínetonlüaexo llLbl' CNPJ: 23.7 82131610001. 16 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) 
Pça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PÍUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

PORTARIA-SAAE-PlU-28I201 6 

"DESIGNA PREGOEIRO E NOMEIA EQUIPE 

DE APOIO PARA ATUAREM NAS 
LICITAÇÕES, NA MOPALIDADE PREGAO 
PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL NO 
REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO DE 
JlILHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

0 Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 12712016 
de 7/07/2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Minas _Gerais com o objetivo de implementar a 
modalidade de licitação do tipo PREGAO PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL 
NO REGISTRO DE PREÇOS, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 288712010 
(Institui o Pregão), e Resolução 118/2013 (Institui o Sistema de Registro de Preços), 
em cumprimento a Lei Federal n° 1052012002, 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 PREGAO PRESENCIAL E 
PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS, a servidora pública Maria 
das Graças Ferreira 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. l 

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

Titulares : 
- Sônia Roseni Costa 
- Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
- Márcia Silveira Silva 

Art. 3° - As servidores acima designadas, quando convocadas deverão 
apresentar-se á Pregoeira para atuarem nas sessões, dos pregões, no dia e hora 
marcados. 

o _ . . . l. ,. . . . _ 

Art. 4 A Pregoeira e sua equipe de apoio rea izarao as ãâghltggtâê aégildlageãalmhmt_ 
. . sE ACHA ARQUIVADO NESTA 

I - O credenciamento dos Interessados; AUTARQUIA. 
PIUMHI - M a 

m) PIUMHI.   
     

_, o a.. 
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ll - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 

habilitação; 
lll - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 

classificação das propostas; 
IV- A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
lance de menor preço; 
V - A abertura dos envelopes de documentos de habilitação; 
Vl - A adjudicação da proposta de menor preço; 
Vll - A elaboração da ata; 
VIH - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 
IX - O recebimento, exame e o parecer sobre os recursos; 
X - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 
autoridade competente para fins de homologação; 

Art. 5° - 0 mandato das servidores acima nomeadas terá vigência até 
31Idezembrol2016, possibilitada a recondução. 

Art. 6° - As servidoras nomeadas desempenharão suas atribuições 
concomitantes com as de seus respectivos cargos e funções. 

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

Piumhi-MG, 08 de julho de 2016. 

Eng. Odéc' da Silva Melo 
Diretor Ex cutivo do SAAE 

E com o ORIGINAL 
ÊÊIÀÊÊÊ ARQUIVADO NESTA ouiA. AUTAR PIUMH¡ _ MG 

P¡uMHl.__Eã_I _iG- 
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Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781 .346/0001-04 

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 1 

DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL DA NIICROEMPRESA, DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

Art. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de 

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no ârnbi o do Município de Piumhi- 

Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento le de caráter diferenciado e 

favorecido, como um dos instrumentos propulsores do des ::volvimento 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 19 de dezembro de 20 8. 

§ 1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 

Porte encontra-se ñmdado no art. 179 da Constituição Federal. 

§ 2°. O tratamento especifico 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 parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estadual, 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

/ 
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Estado de Minas Gerais 
CN .PJ . 16.781.346/0001-04 

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 Ministerio de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 3°. As disposições estabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 

legislações e regulamentos vigentes no Município, para ñns 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, devem) incorporar em seus procedimentos, 

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e afins, enñm, no que couber, o 

tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO II 
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 tecnicos, 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 n° 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 

Ã 
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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”, em 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 oñciais 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 admirústativa, 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 acesso da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual do 

/ 

'-67 
'kid-WG 

Tel.: (37) 3371-9950 

  
  



Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - '-  
municipio 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 infonnado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

regularização de sua situação, de acordo com as exigências legais. 

§ 29* Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá ñrmar parceria corn 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 município, 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 sims competências. 

CAPÍTULO m 
DO CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

Art. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 

de implantação de sistema de infonnática 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 pm¡ 

tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de outras 

í 
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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 único 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 pennitirá o ñmcionamento 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, reparando-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, conforme 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 
no 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 confonnidade 

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. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaría 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. O documento de licenciamento terá validade de 1 (um) ano podendo se¡- 

renovado sucessivamente, por igual periodo, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

II - as normas da legislação específica 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 Município e 

4 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Municipio. 

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 legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. 0 titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 
Empreendedor Individual que optar pelo funcionamento de sua empresa em sua residência 

não poderá impedir 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 manipulem 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 e/ou infectantes; 

VI - materiais radioativos. 

§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

residuos 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 

local e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 

4 
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II - cartaz com 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 Município 

de Piumhi. 

Parágrafo único. Para as atividades em início de funcionamento, o pedido do 

Alvará Digital deverá ser precedido pela expedição do formulário de consulta prévia para 

fins 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 

período, 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 vaiidade definido nesta lei. 

§ 3° Entende-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas definições 

anteriores, visando licenciar atividades atipicas, seja por motivos de tempo de duração 

Ã 
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I - o Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 

estabelecimentos com Alvará Provisório, no resguardo do interesse público, mediante 

fundamentação normativa e vistoria; 

II - c Empresário que preferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

empresa nas demais esferas públicas poderá faze-lo e retornar à Casa do Empreendedor 

apenas para solicitar a obtenção do Alvará, Inscrição Municipal e autorização para emissão 

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e Cassação do Alvará 

Art. 26. 0 Alvará de Localização e Funcionamento será declarado nulo quando: 

I - for expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares; 

II - ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

documento. 

Art. 27. O Alvará de localização e Funcionamento será cassado quando: 

I - for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

II - forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou 

se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puser em 

risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, a integridade ñsíca 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. 

Vl - 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 o 

Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. O processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especial, 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° incluído 

na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

Individual deverá utilizar fonnulários com os requisitos minimos 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 registro 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 Registro 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 O (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 fundiária 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 
na FISCALIZAÇÃO ommranom r. 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 compativel 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 v1 
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 simpliñcado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual, objetivando: 

I - a ampliação da eficiência das politicas 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 
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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 sediadas 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 especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade de licitação ou compra e datas estimadas ou já deñnidas; 

III - realizar as conmztações diretas por dispensas de licitação, com base nos 

termos 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 _ 

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: 

J 
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I - instituir cadastro próprio para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual, com a identiñcação 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 divulga 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 

restrinjarn inj ustiñcadamente 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 reguiaridade 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. 

í 
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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 periodo, 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 fiscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do direito à 

contratação, sem prejuízo 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°. O 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', corno critério de desempate, preferência de 

contratação para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual. 

§ 1°. Entende-se por empate 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 melhor classificada. 
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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 

Iicitado. 
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 máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preolusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do municipio poderá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado paras as rrúcroempresa, 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$80.000,00 (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% (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 mínimo de 3 (três) fomccedores 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 -e a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 dejunho de 1993, 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente 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 Município, com relação à conformidade para a qualidade, ::primariamente 

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 

Á 



  

Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para ñns de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. A Administração 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 identiñcar 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 tica 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 Municipio, 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, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vi gente; 

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 Municipio no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa, 

Â 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. O Poder Público Municipal promoverá parcerias corn órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores ria-ais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos 'pequenos produtores. 

_ § 1° Das parceriasreferidas 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, conuatação de serviços para a 

locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

comum. 

§ 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 tai aquele no qual se adotam tecnologias que 

otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

sustentação, maximização dos beneficios sociais, minimização da dependência de energias 

não renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modiñcados 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 IX 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Murlicipal desigu- servidor, denominado 

Agente de Desenvolvimento, e área responsável em sua estrutura funcional para a 

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as _especificidades locais. 

§ 1°. A função 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 comtmitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do órgão 

gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

II - haver concluido, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

§ 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: 

I"- condições para a diversiñcação da' base econômica do município, que passará a 

ter uma menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

II - um processocontínuo 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 - valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego melhor 

remunerado e que contribuam para elevar o nivel de vida dos trabalhadores locais- e 

í 
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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 
nas 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 trabalhos do comitê; 

V - facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo de abertura, funcionamento, ñscalização e fechamento de empresas com 

atuação local; 

VI- facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII - facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências específicas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

Art. 49. 0 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 específicas: 



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 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; 

_ II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

Empreendedor; 

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 '- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. AAdministração Pública Municipal deverá prover o Comitê Mimicipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições nrateriais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

Parágrafo único. _O Contitê 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 dam de  publicação, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

Art. 52. Revogam-se as demais disposições em contrário. 

Prefeito Municipal 
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claradoobjetcgbemcomoa. :usados _ dia! Precisasuñcientee 

saüdaouobüdaaimgmdoeümeniwdbüümdgseáehxíràiosmWmduá &Não; ' ndmdaammliública 

m-oeditalñxuámmnão. E . _ 

Wlblicaçãodoavimparaosmegã' m¡ 'Eltdmsúteiscomadosda 

w'nodía¡horaelocal o . 

Pñbhupmrecebimmmaummmsedam serárzhadasessâo devendo ' immmtã” habilitação_ 

. outhaessadocusaummesenmmelesilpxocedamrwecüw 

VI** PTBEOBÍIOpmoedQ-áà Pmpostasdepxeçosecmümáo @mando as 

“Wdapropostade descompeaqugmmunhm @mrllreçooudemaim 

superiofesemabélosfqdupm_ L _ “mmiâmvalnmstxcessivose *mo mmvmm . 

tenham apresentado em mem MMM e. _ mmmmümmmouasque “tam” 1 @um 

centoyrelstiwramenteàdemaíozldeseomg- GONFERE COM O ORIGINAL 
E ACHA ARQLRVADO NESTA 

S 
AUTARQUIA. P MH¡ 



PREFEITQRA MUNICIPALDE PlUMHl 
Estado do Ma:: @amis pm; . cento 
G.N_.P..I. 117813480001434 CE# Anil.  _ m¡ 

Tel.: (37) 3371-0950 

VII-quando não forem Veriñcadaã. no. mínimo,_tzwês pimpostas 

escritasdepreçosnascondiçõesgeñnídasnoincisoanterionopregoeim 

chssiñcuúasmelhorespmposhswbseqüentegatéomáximodeuêgpmque 

seusqmzespp-&cipamdoslmcesvçrbaiaquúsqtmquesejamospreços 
oferecidosnaspropostasescrijas; ' ' 

Vm-msesuidmsaúdadoinícioàatapadeapnesennmdemm- 
Verbüíswhsmpmmhesquedavuñosafmnmadosdefomaamasúvgm 
valoresdisüntosedeaescemespanomanmpnçoomgefmggummm” 
disümsecrescemespmomaiordesconto; ' 

IX-p pregoeiro cónvidará  'os liciggtes 

classiñcadosdefmmnseqümcinaapuesemmouvabasgapumaoama. 

proposnchwñémümwmeçoemdmmemqdemaemmmdemm, 

Wawürdfáfàürdapropoatqchssiñoadademmmdewmnoeosdemaigm 

. _X-àdesistênsiaeunapresezmrhncevâquandoconvocadopelo 

pregoeiçmimpüéaxúaexclusiodoücimmdaeupadahncesmbajsem 
“Émüúlümormwâüpcloâpmefeàmdewmm 
daspropostu; 

_XI-casonãoserealizamlanoesverbaigsaávqiñgadaa 
confonnidadeenneapropoataescritadsmenmpreçoeovaloresümadopama 
contratação; 

CONFERE COM O OñlülNAL' 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

I PIUMH! .me 



J 

PREFEITURA muunclpAL ng HUMH¡ 
Estado de 'lmss Gerais w Padre Abel 332 . cum 
C.N;_P.J. 1a.7a1.a4anoo1-o4 CEP 37925-000 - Piumhi - MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

XII-declarada  a etapa dompetitiva e ordenada, as 

proposnsoptegoeimexaminuáaacgitbflidadedapñmçindassiñcadgqumo 

aoobjetoevalondecidindomnüvadamentçarespeito; 

XIII-sendoaceilávelaprcpostademennrpreçqseráabertdo 

envelopecontendoadoctinietnnãodehabãliuçiodoüdtanteqtzeaüver 
fonmúado, para. eonñnnnaçio Has suas condições  com base no 

Sistmndekesimcadasualdommidpiqasagmadomjúcaaaamdooairm 

deapzumlnacerúüodekesísuvüdamulamüdapdommicfphágdeque 
previsbnoatooonvocasório; 

XIV-eonslntàdoo  o 

ücímnteserádeclmudovmcednnsendo-lbeadjudicadopobjetodoeatama; 

asuaacàitabiüdadeepmcedendoàhabüitaçñodopzopommtgmoudgmdg 

dassiñnácãmeasàímmwxsivmemmaméaupmaçlodsmapaopomqneamnda 
aoedmsendoórespecúvolicitannedeclmdovmcedoreaeleadmda' 'aging 
objemdocertame; - 

_ xvlánassiunaçaesprevimsmsincisosnxnexmopmoeim 
podaínggociardüemmentecomopropmumpuaqmsejaobüdopuçomelhot; 

xvn'd°°lmd°°wnñedmaqüilquerlicitampoderámmifestar 

ipedimemoüvadammeaíntmçlodemeoneáqumdolheseráconcedmo' o 
Pmmde3(três)diasúteispanapresem;çãodasrazõesdommnso,ñcmdoos 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE-AC HA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMHI - G 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Estadodewnaseaals RL¡ PadraAbelssz-Germ 
O.N,;P.J. 16.781 .34810001-04 CEP 37925-000 - Piumlü - MG 

7 Tel.: (37)3371-9%0 

 

dmmüslmümnasàmdelqgaünmudnspmaaqmunmrmnmmqwdbsenlnmd 

nünmodedhgqueammxadbacmmndoühmümdnpngndonunnmngsamb- 

lhes assegm-adavista  dos autos; 

xVm-orecursooontadecisãodopregoeímnãotexúefeito 

XXI-Àcomocondiçioparacelebnáodocomratqolicitnme 

:samba no mw às wuhumna do «amam» saí àmmumado ouro üsümng 
cmunwma a mñmm de dhaüümdk;;pna<mmànu o emana; e aaün 

stmessivamannsamprejuizodaapüeaçãndassançõescabívéigobsenadoo 

disposhoposinnisósxVgxwdesteàügo; 

_ IXXBH-seolkmmnevamnúncwnsanummrttukuozxmnum, 

ü$müñqümmanqsaáapüumhanqnaaúnhzüannñwüoXDHL 

_ Ann-opmzodevaudadadazamdenagimnaopodesám 

ammkraolúmúamcumpmüunauewmnmüpunmgqwa 
CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

P uma¡ - 

PIUMHI: à  10 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Ennio da wma Gerais Rua' Padre - cem 
0.1434. 1a.1a1.34arom1-o4 CEP' 379253: :am . Mg 

Tel.: (31) 3371-9950 

§l°oseomatosdecmmtesdosistamadekegisuodeheçostemão 

suavisênciaconñmeasdisposieõesmnüdasmsinmqnmoscmvomódose 

respectivosconnatogobedeeídoodispostonomüdaheiaóóõna. 

§2°Éadmi1idaapromgaçãodaügênciadaAudeRegistrode 

PreçosematédozemeseghostearmosdoartüdaLeisóõõ/üqunndoa 
proposmcmünuusemostandomnisvunjosgasñsfaitososdemaísrequisitog 
destanorma. . 

Ann-ruahnbmtaçaodosücimagsersaagaa, 
exclusivamentmadoctnnelnaçãoprevistannlegíslagdgaalpgma 

Adminisgragorúblimrelaüvaà: 

I-habniumjimaica; 

II- técnica; 
' CONFERE com o ORIGINAL 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMHI - MG 

  
 



PREFElTURA MUNlclPAL DE PlUMHl 
Estado da Mina Gerais maça¡ _ cam 
C.N.E.J. 16.761 .34610001-04 CEP   _ MG 

Tel.: (37) 3371-0950 

IV-regularidadeñscahe 

V-mnpñmmüdíàpostonoincisoxãcmdomwda 
ConstituiçãodaRcpúblinaFederativadoBrasilenaLeixâlssàdende 
omubrode1999. 

rarammúnmAaocmmçaoadgidapuamnaaoaispm 
nosincisosLmeNdesheaügopoderásermbsünídapehregisuomdgmgldo 

ArtIS-Olicitanhequeensejaroretudmnmtídaexecugodg 

kwmmsnümmümamwomfalhaxouñ-mdnnaaxecuçãodocmrm, 
compottar-sedemodoinidôneqñzerdeclnaçãofalaoucomeherñuxdeñsm 

gmnñdoodíreüopráviodaciüçãoedaanapladefesgñcaráimpedidodeucim 

econtatarcomíaAdminisuaçãmpeloprazodashtécingomggmqumw 
perdiam-em osigààtivos  daptmíçãn ou até qu; seja promovida a 

reabüitaçãobefanteaprópríamtoridadeqmzeaplícouapenaüdade. ' 

7  Aspenalídadesserãooibtrxgmonam' ' gntegagigu-¡dgs 

nnásmmademffmocadasnuldohhmicipiqenocasndemspqnsiodeücihno 
üciuntedeverásçrdesaedmciadopmigualparímsmpnjuízodagmms 

prcvistagnceditalenocontxfatoedasdemaiseominaçñeslegais. 

Artlõ-Évedadaaexigênciade: 

I-garantiadepmoposta; 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUHIADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMH| - MG 
.F 

 



PREFEITURA MUN|CIPAL DE PIIUMI-.ll 
Estado de Minas &an; Rua PackaAbeI - centro 
C.N.;P.J. 1s.1a1.a4arooo1-o4 cep' 379254159 . ?mu _ MG 

 

núfluisiüodoeditalpeloslicttanuwgoomooonüggpm 

Sliñcteaoscusmsdetxñünçãoderecxmsosdetecnnlogígdainfqmmgo_ 
quandoforocaso. 

f-j. mu' qunüPmmdiaPüüídeenzprasasestrmgeixas 
nalicitaçãmaseüghciasdshabilitnçioserãoammdidasmahmm' dgçmmo, 

-eqtüvalmmmmücadmpehsrupecñvmwnsnúadoseuadxmuospmmmm 
jmamentado. - 

Puig-nto único. 0 licitante devaá ter procurador ruideme e 

domídüadomfrígcompoderesparzneebercitaçãmmñmagoempongm 
adminisuüvíâãwwmmuwwmmsimmmdominmmmmdemmdm 
comosdocúfúentbsdehabmtação" . - 

q' WArtfü-Quandopermiüdaanparacipaçagdggnmugmm-dasm 

cogsórcibnerloobaervadasassegajntegmmug 

E Í-dãvãrãsereompmvadaaexistñnoiadecmnpromissopúblieogu 

PWúW3Fd°°°n3Ú°ñG5°dB00ns6mio,mmindicadodaempuaa-Kder,qm 

deverágtenderàscondiçõeadelidamçaestipuhdasnoeditaleseráa 
represmiantedasoonsmciadasperanteamlministragão; 

II-cadaetnpresaconsorciathdeveaáapresezmradocmentaçiode 
habililnçãoeldgídannatoconvocshórím' ' CONFERE COM O ORIGINAL 

SE ACHA ARQUHIADO NESTA 
AUTARQUIA. PIUMHI - me 



PREFEITURA MUNIC|PAL DE PIUMHI 
Estado de Mina¡ ea* anna. 16.781 .34610001-04  Aba¡ ãaz - centre 37935-000 - umh¡ - Ms 

791-! (37) 3371-9950 

 

m-acspacidadeascnieadomm, dacapaoidadetácmcadasmmmmsorcíum “Wmmdapela 

N'pamñn5d°q“3üñ009¡°econõmico-ñmnceira.cada empresasdeveráatenderaosmdímcmábm¡ E . no _ tunada; 

V"s “P003” comsorciadas não HÕWI-ÊOAP-emaisdetnnconsórm' autuada¡ podas', puumPir. na mesma 

desteartígo.  
?abismo único. Antes da celebram, a., mu¡ . 

devaá SEI' 

.aaconszüuxiçioeoresiãlrodoconsórcio @sumo do 
referidonoinciso-ldeguu-üso_ ' 5 compromisso 

Anis-Amanda? .' 
Wdãírêvoaaraucitavzoàoe' mmmmawmção me . _ _ .É derañesdeinlaessepúbuw_den-_ ¡ de 

justificaria¡ mana. devem malá- ' mm' ° “Mm m: 

provocaçsode 0 .hwümndad°'“°ñ°i°°upor 
_ ' mmpwimwmemescrmoeamammdo 

§I3Aan_u]¡çãgd° r. S_ _  
CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

' AUTARQUIA. PIUMHI-MG 
P1uMH¡,__àf_-_p Mg: ._ 
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PREFEITURA MUNICLPAL DE PlUMHl 
Estado da Minas @amis Rua Padre Abel 332 - Camo 
C_;N.P.J. 151813461000144 ' CEP 37925-000 - Piumhi - MG 

Tal.: _(37) 3371-@50 

§29 Oslioitantesnãoterãodixeitoàindeninçãodeeortüciada 

mmaçãodopmcedimemoücitsbórímmsalwdoodireitpdocommdodeboa-fé 

deserressarcidopehsmnargosqtnüvezmpormdonocmpñmentodocomno. 

ArtZO-Nenhtnncontratoscráoelebradosemaefetiva 

disponibilidadederwnsoáorçmentáríosparaíenmdosmcargogdele 
decornentesmoexercícioñnanceiroanctzrso. 

Artzl-ommicípiopublicaránoQuadrodeAvisosaüexratodos 

contauoscelebradognopnzodeatéuintadiasdadaudemàasamanmcom 

indíeaçãodamodalidndedslicitaçãoedsseunútneroderefaôncia. 

Parágrafo único. 0  do disposto neste artigo 

sujeitaráoservidorâvelasmçãoadminimaúva 

_ _Arzt-;jzz-Osatoaessenciaisdopegãminchasiveosdecoaartesde 
meinsaleáôniébàserãodocummmdosoujmndosmmspecüwprocesamcada 

qua1 ,semprejüzodemmos,osegñnte: 
. I-jústiñcüvadaconn-aiação; 

_ lI-fexmodereferhcigeontendodeaaiçlodetalhadadoobjeto, 

orçamehtoesümaúvodecustosemvnogmmañsico-ñnmceimdedesmnbolsqse 

foroáso; 

III-plmühasdemasto; 

IV-gnatniadenmvgdçamentáágcomaindicaçãndas" 
e com o causaram. 

ÊÊÍÊÍFÂ ARQUIVADO NESTA 
ARQUIA- 

AUT 910m. -. 
PIUMH¡  
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PREFEITURA MUNIQIPALDE PIUMHI 
Estadodemnaseerals Mamma-cam 
qN.P.J. 1e.7s1.a4arooo1-o4 CEP 37925-000 - Pimihi - MG 

TUI.: (37) 3371-9950 

VDI- atltorinçãodeabextnadalicitlaçño; 

vr-desisnaçaodopreàoaroeequipedemio; 

VH-wmriwídieo: 

Vm-editnlefupeclivosaneatosquandofotocaso; 

lX-minmadotetmndoomm-atoouinmmenmequivaknh, 
comfnmeocaso; 

X-oriánaisdaspropowescríhsdadoctmenttaçlodehabüinçino 

analisadaedosdoctnnentosqrxeainmúrm; 

Xlêamdasessãodopugãmcomendmsmnprejtñzodeotmoao 

mgamóqosnçigmesmdenciadogaumpommmembaasqmesmm 
mmdegnÇçç daanáHseda exigüapanhabüü$oe 
dosrecwsósinñéxpostose 

__ Xllí--comptovantasdaptxblicuçlodohavisodoediàdomultadoda 
ücimçãmdoexuamdocmtamedosdanaisatosrdaüvosapubüddadedocermme, 
oonfonneocaso. À' 

_ Art23-EsteDecnetoentraanvigornadaiadesuapublicação, 
revoádo-seasdisposiçõesemconuáñmaneçecinloDeuetofzJwüow. 

' Pimnbi- G, 03 da ' 2010. 
_Z g - _ . ..__ 

_   g - ~ em 
PreteitoMunicipal 

CONFERE COM O OR|GÍNAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

TARQUIA. Au PIUMHI - MG 

P¡uMHI.__CáL 
W . 'K 16 



à  
PREFElTURA MUNICIPAL DE PIUMHI S 

Emdo de Minas Gerais Eua Padre Aba! 332 - Centro 
G.N.P.J. 16.131.34BI0001-04 CEP 31925-000 - Piumhi - MG 

Tel.: (37) 3371-9050 

'* ANEXOI - 

CLASSIFICAÇÃO nn BENS _E SERVIÇOS COMUNS 

BENSCOMUNS 

1. Bensdeconmmo 

1.1 Águamínezal 

1.2 Combustívelehabriñcante 

1.3 Gás 

1.4 Gênetoalimantício 

1.5  _ 

lÇs-.Máííêfrialhospitnlanmédicoedelaboratórío 

1.7  chogaseinstnnnsfarmacêtmcos' 

1.3 Matárialdelimpeneconservaçlo 

1.9  
31.10 Uniforme 

 BenSPemanentes 

:'2.1 Mobiliário 

'22 Equipamentos em geral, excetobensdeinfoamáüca 

2.3 UtenSíliosdeuSoga-úeumétobensdeinfnmátiea CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA - 

AUTARQUIA. 
PIUMHI- 

' PIUMHI-...âêl Lg. a 17 

   



PREFEITURA MUNlclPAL DE PIUMEHI 
Estadodamnaseeuais RuaPadreAbelm-Cerxtro 
CNPJ. 1B.781.346f0D01-D4 CEP 37925-000 - Piumhi - MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

2.4 Veículos mmomaüvos em geral 

g5 maóoounpmdordemesaouporülfnntehookñmnonitordevídeoe 
13137559013' . 

VIÇOS COMUNS _ 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviço¡ de  â Atividade de  
2.1  
2.2. Limitação 

3. Serviços deAuhatm-u 

3.1. Juma: 

32. Periódico 

 via satélite   a cabo 

4.' serviços de Asaistêgcia 

4.1. Homitalnr 

;4.2.Médíca ' _ 

Ã4.3. Odontológica 

S. Serviços deAüvidadesAuzilinres 

5.1.Ascensozista 
CONFERE com o ORIGINAL 

' - - ' se ACHA AnauwADo NESTA 5.2.. Atualm- de escmório AUTARQUM_ 
PIUMHI - MG 



Eaado de Minas Gerais 
c.N.P.J.;*1a.781 .34810001-04 

5.3.Copeiro 

5.4. Garçom 

5.5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

ãlMomzista 

5.8. Secxeúía 

5.9. Telefhxaista 

' 6. servíçnsdeConfeedodeUniformel 

7. semçosdecopangm 

s. ServiçéosdeEventos 

9.  
¡Insergaàosaeromgam 

¡iifsex-&ççoaaecnnamm 

12. serviçaaecáauqmem de Petróleo_ 

13. sarviçoscránm 

14. ServíçmdeHotolarla 

i5. sentçusaeJan-dmfngm 

$116. serviçosaeumderh 
i7. serviçosdeumpeneconumçao 

1a. serviçosdeLocaçñodekmsMóyeis 

PREFEITURA MUN|CIPAL DE PlUMHl 

CEPSYOZS-OBO-Piumti-MG 
'70146733371-9950 

CONFERE COM 
SE ACHA 

ÂRQUIÀ. AUT :numa: 

O ORIGINAL 
ARQUIVADO NESTA 

-MG 

& 
PNMHLÂÊ 
 

19 



PREFEITQRA MUNIQIPAL DE PIUMH| 
Emdodeujnaseems üaPadreAbelm-Cenun 
cana. 1010104000014 CEP 37925-000 - Piwnhi - MG 

. Tai.: (37) 3371-9950 

19. Serviços de Manntenáo deBens Imóveis 

20. serviços de Manntenaodenonsmveis . 

21. semeoedenemogodenemmoveà 

22'. servieosdemeroñlmaaen 

23. serviçoedenepmgram 

24. seniçosdesegurosaúde 

25. 801490846905173# 

26. serviço-denunciam 

27. Serviço¡ de Telaeomnnlcaçõudebadoa 

zs. semeoeaereneeomnnieaeoeaaexmagem 

29. sengeoedereleeomonleeçaeedevoe n 

3o. servejàgoeoeraeronurm 

31.'  de Telefonia Móvel 

azeservijíeosdeTramporte 

33. servneooaievalenerueno 

34. semeoeaevrgnnneueseguxmeaoaeenm 

sà. Serviços deFornecimento deEnerghElétrlca 

açservieoeaemrzeieoemenmeupoeiueaoewmammm 

o omsmm. 
ÊÊIÀÊÉÊEAãÊüIVA no NESTA 

ÕUTARQIÉÍIÊMH¡ . M '- 

PÍUMHÍ 

" UC 2° 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
diretoria saae iumhi.cnm.br CNPJ:23.?82.816/00O11O 

Autarquia Municipal [Let 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -TeEefax 37-3371-1332 

   
PARECER JURÍDICO 

(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 344/2016 

Modalidade: Pregão Presencial n. 09/2016 
Objeto: aquisição de uma retroescavadeira, nova, zerado de fábrica, ano/modelo 2016/2016, com 
tração nas quatro rodas 4x4, para atender o setor de Redes e Ramais do SAAE de Piumhi - MG 

A Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG iniciou 
processo de licitação visando aquisição de uma retroescavaderia para atender a demanda da 
Autarquia. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, 
antes de dar 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 Setor de 
Operação, Manutenção e Expansão e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, atendendo a 
exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar firmada 
em duas vertentes: possibilidade jurídica de caracterização do objeto da 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: 

"I I. 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 qualidade 
podem ser objetivamente definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais no 
mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na 
modalidade 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 (J. " (Acórdão n. 313/2004 - Plenário) 

"i9. 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 airerações especificas para o fornecimento em questão. Este 

ponto de vista pode ser avaiizado conforme as interpretações a seguir. 
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20. Jesse' Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, 6“ed., Renovar, 2003, p.l006) 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 e' perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo 
mercado. Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 

modalidade pregão e' cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não e' 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” I. 114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Padilha também o posicionamento de que e' 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 jiingibilidade do 
objeto e da existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 

mercado correspondente, como bem demonstrou a Sejii. " 
(Voto do Acórdão n” 2. 658/2007 - Plenário, grife nosso) 

"$1.24. 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 - Plenário) " (u). (Acórdão 23 7/2009 - Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto ao bem que se 

pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um mercado diversificado e 

competitivo, infere-se que o objeto lícítado pode ser considerado bem comum - até porque os 
“equipamentos em geral" constam o rol do Decreto n. 2887/2010 que podem ser adquiridos 
por pregão. 

No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que foram 
elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e coerentes. 

O Parágrafo único do art. 33 da Lei n. 8.666/93 determina a obrigatoriedade 
da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais em Procedimentos 
Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportLma 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 juridica da Administração 

No caso do procedimento supra identificado, aprove 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 

JP 
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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 e/ou financeira. 

É o parecer, s. m.j. 

Piumhi, 22 de agosto de 2016. 

É o parecer, sub censura. 

Adv. E ÃÊÉÉÊEÊÊÀ 
OAB G 89.733 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ' DE PIUMHI-MG: PREGAO 
PRESENCIAL N° 09/2016, PROCESSO LICITATORIO N° 344/ 2016, MENOR 
PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem tornar público 
a abertura do certame do Pregão Presencial para seleção da proposta mais 
vantajosa à administração, visando aquisição de uma Retroescavadeira, nova, 
Zerada de fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4), conforme 
especificações constantes do Termo de Referência em Anexo I do edital. 
Apresentação para credenciamento das licitantes: dia 09/09/2016 das 8:00h 
(oito horas) ás 8:59h (oito horas e cinquenta e nove minutos ), abertura 
da sessão oficial do Pregão Presencial: dia 09/09/ 2016 às 09:00h. 
Realização do pregão, local de retirada e informações do Edital: Sala de Licitações 
localizada na Sede do SAAE, à Praça Zeca Soares nO 211- Centro, Piumhi-MG e no 
site www.saaepiumnhi.com.br e Telefax: ( 7)3371-1332. Piumhi-MG, 22/08/2016. 
Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Pregoeira. 
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(Lei 11335190) Praça Zeca Soares, 21 l - 37925-000 Pilíàll-[UINIG - Telefax 37-3371-1332  

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do pedido de 
esclarecimento da empresa Brasif Máquinas, referente ao Edital 
do Pregão Presencial n°O9/2016, Processo Licitatório n° 
344/2016. 

Piumhi, 02 de Setembro de 2016. 

amam 
Maria das Gr Keira Barros Goulart 

Pr oeira 



FÊNC: BÊAsIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECI... 

1cle2 

Assunto: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

De: Armando Lucio de Avelar <arrnando.avelar@brasif.com.br> 

Data: 01/09/2016 13:25 

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

Arraando Lúcio de Aveãar 

Wndedor de Islaquznas 
Fone. 31- ?A29 3759 

Celular; 31 - 9961443812 

urumbraslfrraguinaatcumbr 

 
De: Armando Lucio de Avelar 

Enviada em: quinta-feira, 1 de setembro de 2016 12:39 
Para: 'Iicictacoes3' 
Assunto: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Ângela, born dia. 
REF: PREGÃO 09/2016 

com relação ao referido pregão, gostariamos de solicitar uma pequena alteração no descritivo do produto, pois nos tira a possibilidade de 

participação do certame, justamente por acreditamos ser um erro de digitação no subitem da descrição 1.13: 
ITEM 1 

1.13: "Equipa mento traseiro com profundidade de escavação minima de 4.600mm e caçambas minima de 24" e uma extra de 12" com 
dentes" 

Nosso equipamento marca CASE modelo 580N 4X4, é fabricado no Brasi! a mais de 50 anos e mais 30.000 unidades vendidas, e atende 
perfeitamente as capacidades de aplicação, seja no conjunto da retro escavadeira ou no carregador frontal. 

A medida de escavação da nosso retro é de 4.507mm. 

Para que possamos participar deste processo solicitamos a alteração neste subitem ou seja passaria para "mínima de 4.500mm" e temos 

certeza por todas as experiências em aplicabilidade de equipamentos que a diferença de apenas 9,5 cm não afetará as operações do Saae. 

Aguardamos um breve retorno. 
Atenciosamente, 

!cantando Lúcio ae Aveãar 

Vendedor de Maqusnas 
Fono. 31~ 2125 (N59 

Ceiular. 31! - 99514-3812 

wwuchrnsifrmgulnaspnmb; 

3%" É    
De: Armando Lucio de Avelar 
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 11:19 
Para: 'Iicitacao@piumhi.com.br' 
(Jc: Romualdo Wanderley __ 

Assunto: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGAO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Ângela, bom dia. 
REF: PREGÃO 09/2015 

Com relação ao referido pregão, gostaríamos de solicitar urna pequena alteração no descritivo do produto, pois nos tira a possibilidade de 
participado do certame, justamente por acreditamos ser um erro de digitação no subitem da descrição 1.13: 
lTEM 1 

1.13: "Equipamento traseiro com profundidade de esgvaçâg mínima de «Lággmm e caçambas minima de 24" e uma extra de 12" com 
dentes" 

Nosso equipamento marca CASE modelo SSON 4X4, é fabricado no Brasil a mais de 5D anos e mais 30.000 unidades vendidas, e atende 

perfeitamente as capacidades de aplicação, seja no conjunto da retro escavadeira ou no carregador frontal. 
A medida de escavação da nosso retro é de 4.507mm. 
Para que possamos participar deste processo solicitamos a alteração neste subitem ou seja passaria para "minima de 4.500mm" e temos 

certeza por todas as experiências em aplicabilidade de equipamentos que a diferença de apenas 9,5 cm não afetará as operações do Saae. 

Aguardamos um breve retorno. 

Atenciosamente, 

01/09/2016 13:46 



“ENce IÍRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECI... 

Armando Lúcio: de Avsàer 

Wndedor de Máquânas 

Fone: 31- 2129 9359 
Ceãular. 31 - 99614173812 

wwubrasffnmguinasxnmhr 

2 de 2 01/09/2016 13:46 



Fwcl:: ENC: ÊRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLA... 

1de2 

Assunto: Fwd: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 02/09/2016 08:48 

Para: Elon Souza <elonsouza@gmail.com> 

Resposta ao pedido de esclarecimento: Pregão Presencial n909/2016 

Processo Licitatório n9344/2016 

A/C- Armando Lucio de Avelar 

Na verdade, não há nenhum erro de digitação. Esta profundidade de escavação foi definida pelo departamento Técnico 

do SAAE. Antes de definirmos as caracteristicas técnicas exigidas para_ o equipamento, tivemos o cuidado de avaliar 

todos os folhetos técnicos dos fabricantes de retroescavadeiras no Brasil, e sua máquina, 580N, se enquadra 

perfeitamente nas exigências. Vide folheto em anexo, copiado da página da CASE na internet, na página 06 onde fala 

"máxima profundidade de escavação" variando de 4.507 até 5.625,1mm. Portanto, poderá participar. 

Atenciosamente, 

Ângela Costa 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
AssuntmENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Data:Thu, 1 Sep 2016 16:25:21 +0000 

DezArmando Lucio de Avelar <armando.avelar@bresif.com.br> 

ParazLicítacoes <Iicitacoes@saaepiumh¡.com.br> 

Armando Lúcio de Avelar 

\lendedor de Màquênas 
Fone. 31« 2129 STSQ 

Celtalar: 31 - 996143522 

mmbraalfnngulnasmombr 

 
De: Armando Lucio de Avelar 

Enviada em: quinta-feira, 1 de setembro de 2016 12:39 
Para: 'licictaooes3' __ 

Assunto: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGAO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Ângela, bom dia. 
REF: PREGÃO 09/2016 

Com relação ao referido pregão, gostaríamos de solicitar uma pequena alteração no descritivo do produto, pois nos tira a possibilidade de 

participação do certame, justamente por acreditamos ser um erro de digitação no subitem da descrição 1.13: 
ITEM 1 

1.13: "Equipamento traseiro com profundidade de escavação mínima de ILQQmm e Caçambas mínima de 24" e uma extra de 12" com 
dentes" 

Nosso equipamento marca CASE modelo 580N 4X4, é fabricado no Brasil a mais de 50 anos e mais 30.000 unidades vendidas, e atende 

perfeitamente as capacidades de aplicaáo, seja no conjunto da retro escavadeira ou no carregador frontal. 

A medida de escavação da nosso retro é de 4,§O7mm. 
Para que possamos participar deste processo solicitamos a alteração neste subitem ou seja passaria para "minima de 4.500mm" e temos 

certeza por todas as experiências em aplicabilidade de equipamentos que a diferença de apenas 9,5 cm não afetará as operações do Saae. 

Aguardamos um breve retorno. 
Atenciosamente, 

 
02/09/2016 09:28 



Fwd-:ENCÍÊRASIF - SAAE PIUMH] - PREGÃO 09/2016 - ESCLA... 

Armando Lúcio de #selar 
Vendedor de Máquinas 
Fone. 31- 2129 31439 

Ceãular* 31. - 9961443512 

wvmbrasifrmgulnasmombr 

gangraçtgaaagl Ayala; ” 
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 11:19 
Para: ' icitacao@oâumhi.mm_br' 
Cc: Romualdo Wanderley 
Assunto: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO O9I2016 - ESCLARECIMENT OS 

Ângela, bom dia. 
REF: PREGÃO 09/2015 

Com relação ao referido pregão, gostaríamos de solicitar uma pequena alteração no descritivo do produto. pois nos tira a possibilidade de 
participação do certame, justamente por acreditamos ser um erro de digitação no subitem da descrição 1.13: 

ITEM 1 

1.13: "Equipa mento traseiro com profundidade de gscavaáo mínima de 4.600mm e Caçambas minima de 24" e uma extra de 12" com 

dentes" 

Nosso equipamento marca CASE modelo 58ON 4X4, é fabricado no Brasil a mais de 50 anos e mais 30.000 unidades vendidas, e atende 

perfeitamente a5 capacidades de aplicação, seja no conjunto da retro escavadeira ou no carregador frontal. 

A medida de escavação da nosso retro é de 4.§Q7mm.  Para que possamos participar deste processo solicitamos a alteração neste subitem ou seja passaria para “mínima de 4.5U0mm" e temos 
certeza por todas as experiências em aplicabilidade de equipamentos que a diferença de apenas 9,5 cm não afetará as operações do Saae. 

Aguardamos um breve retorno. 
Atenciosamente, 

..i Arnzanüo Lúcio de Aveãar 

Vendedor ua Iviáquãnas 
Fone- 3?- ?,129 3759 
Ceiulas: 3'? ~ 995143812 

mmhraeifnragulnasxombr 

  
 Anexos: 

Retroescavadeira Serie N.pdf 301KB 

2 de 2 02/09/2015 09:28 



Rã; ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLAR... 

1de2 

Assunto: Re: ENC: BRASIF ~ SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

De: Licitacoes <Iicitacoes@5aaepiumhi.com.br> 

Data: 02/09/2016 10:09 
Para: Armando Lucio de Avelar <armando.ave|ar@brasifcom.br> 

Armando, 

Born dia, 

seguirá conforme edital do Pregão Presencial n909/2016. 

Atenciosamente, 
Ângela Costa 

Em 02/09/2016 09:41, Armando Lucio de Avelar escreveu: 

Bom dia Angela Costa. 
Realmente temos a opção de acrescentar um acessório no conjunto da retro escavadeira para que possa atingir a 

profundidade de superior a 4,60 metros de profundidade. 
Todavia esse opcional elevará o custo do equipamento em torno de 8 a 10%. 

Será realmente a utilização no Saae de Piumhi da profundidade minima de 4.60 metros conforme exige o editai? 

Atenciosamente, 

Obter o Outlook para Android 

On Fri, Sep 2, 2016 at 1:28 PM +0100, "Licitacoes" <Iicitacoes@saaegiumhi.com.br> wrote: 

Resposta ao pedido de esclarecimento: Pregão Presencial n909/2016 

Processo Licitatório n9344/2O16 

A/C- Armando Lucio de Avelar 

Na verdade, não há nenhum erro de digitação. Esta profundidade de escavação foi definida pelo departamento 
Técnico do SAAE. Antes de definirmos as caracteristicas técnicas exigidas para o equipamento, tivemos o cuidado de 

avaliar todos os folhetos técnicos dos fabricantes de retroescavadeiras no Brasil, e sua máquina, SSON, se enquadra 

perfeitamente nas exigências. Vide folheto em anexo, copiado da página da CASE na internet, na página 06 onde 
fala "máxima profundidade de escavação" variando de 4.507 até 5.625,1mm. Portanto, poderá participar. 

Atenciosamente, 

Ângela Costa 

SAAE de Piumhi 

-------- Mensagem encaminhada -------- 
Assunto:ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Data:Thu, 1 Sep 2016 16:25:21 +0000 
De:Armando Lucio de Avelar <armando.avelar@brasifcom.br> 

ParazLícitacoes <iicitacoes@saaepiumhicom.br> 

Armindo Lúcio da Avatar 

vendedor de Máquinas 
Fone: 3%- 2129 33759 

Calota: 31 - &146812 
 

06/09/2016 14:32 



Ref; ENÕJÉRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLAR... 

gggbgasnrmgulnasmombr 

De: Armando Lucio de Avelar 

Enviada em: quinta-feira, 1 de setembro de 2016 12:39 
Para: 'Iicictacoes3' _ 

Assunto: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI ~ PREGAO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Ângela, bom dia. 
REF: PREGÃO 09/2015 

Com relação ao referido pregão, gostariamos de solicitar uma pequena alteração no descritivo do produto, pois nos tira a possibilidade 
de participação do certame, justamente por acreditamos ser um erro de digitação no subitem da descrição 1.13: 
ITEM 1 

1.13: "Equipamento traseiro com profundidade de escavação minima de 4.600mm e Caçambas mínima de 24" e uma extra de 12" com 
dentes" 

Nosso equipamento marca CASE modelo 580N 4X4, é fabricado no Brasil a mais de 50 anos e mais 30.000 unidades vendidas, e atende 

perfeitamente as capacidades de aplicação, seja no conjunto da retro escavadeira ou no carregador frontal. 
A medida de escavação da nosso retro é de 4.507m m. 

Para que possamos participar deste processo solicitamos a alteração neste subitem ou seja passaria para "mínima de 4.50Dmm” e 

temos certeza por todas as experiências em aplicabilidade de equipamentos que a diferença de apenas 9,5 cm não afetará as 

operações do Saae. 

d Aguardamos um breve retorno. 
Atenciosamente, 

7 Nmenoo Lúcio de Aveêar a? vendedor de !skáquinas 
Fone: 31- 2129 3759 

Ceaular: SE - 99514-331? 

mmbraslfrmgulnasmumbr 

 
De: Armando Lucio de Avelar” 
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 11:19 
Para: 'lícitacao@piumhi.com.br' 
Cc: Romualdo Wanderley _v 

Assunto: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGAO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Ângela, bom dia. 
REF: PREGÃO 09/2016 

Com relação ao referido pregão, gostaríamos de solicitar uma pequena alteração no descritivo do produto, pois nos tira a possibilidade 

de participação do certame, justamente por acreditamos ser um erro de digitação no subitem da descrião 1.13: d ITEM 1 

1.13: "Equipamento traseiro com profundidade de escavaéo mínima de 4.600mm e caçambas mínima de 24" e uma extra de 12" com 
dentes" 

Nosso equipamento marca CASE modelo 580N 4X4, é fabricado no Brasil a mais de 5D anos e mais 30.000 unidades vendidas, e atende 

perfeitamente as capacidades de aplicação, seja no conjunto da retro escavadeira ou no carregador frontal. 
A medida de escavação da nosso retro é de 4.507mm. 

Para que possamos participar deste processo solicitamos a alteração neste subitem ou seja passaria para "minima de 4.500mm" e 

temos certeza por todas as experiências em aplicabilidade de equipamentos que a diferença de apenas 9,5 cm não afetará as 

operações do Saae. 

Aguardamos um breve retorno. 
Atenciosamente, 

EF Armando Lúcio de Avelar vendedor de Nlàquinas 
Fone: 33- 2129 3159 
Camisa: 31 - 996144812 

mmbmslfngqulnaamombr 
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Sistema de arrefecimento Fx 

TREM DE FORÇA 
Motor - Aspiração natural' 

Modelo CASE 445T/M3 

Tipo 4 tempos, aspiração naturaí 

Cilindros 4 

DiâmetrofCurso 104 x 132 mm 

Cilindrada 4,5 L 

Injeção de combustível Direta 

Combustível Dieseê 

Filtro de combustível 

com separador de água Em linha 

Tomada de ar Fluxo cruzado 

Liquido 

lnsor automático da correia do ventilador 

Sistema integrado de arrefecimento do óleo do motor 

Sistema de limpeza contínua do íiitro de ar por 
efeito "vácu-a” 

 c#  

 _ à .A ._ u  É 

Aita - ponto morto sem carga 2.350 - 2.450 rpm Radiador com reservatório de expansão 

Potência @ 2.200 rpm Silencioso com dispositivo anticentelha 

Bruta (ISOMSQB) 75 hp (55 kW) Dispositivo auxiliar de partida a frio (opcional) 

Liquida 72 hp (54 kW) Angulo máximo de lubrificação 35° 
(para frente e para trás) 

¡hmm! máñmo @ 1_ 40o mm Angulo máximo de lubrificação 35° 

Bruto (IS014396) 293 Nm (29,9 kgfm) “mera” 

Líquido 288 Nm (29,4 kgf.m) Rotação: do motor 
SOÔFBÍOTQUB 23% ii 5%) Nominal - plena carga 2.200 rpm 

Motor padrão na configuração 4 x 2 cabine aberta. Baixa _ ponto mono 375 _ 1325 rpm 

Alta - ponto morto sem carga 2.350 - 2.450 rpm 

M9101' - WFÍIÍHHIÍO Potência @ 2.200 rpm 

Modelo CASE 445T/M3 Bruta (13014396) 85 hp (63 kW) 

FpD 4 tempos, turboalimentado Liquida 79 hp (59 kw) 

Cilindros 4 

Diâmetrofcurso 104 x 'E32 mm 

Radiador com reservatório de expansão Cilindrada 4,5 L 

Silencioso com dispositivo anticentelha injeção de combustível Direta 

Dispositivo auxiliar de partida a Irio (opcionaí) Cümbusíível Diesel 

Angulo máximo de lubrificação 35° Filtro de combustível 
(para fronte g para trás) com separador de água Em linha 

Angulo máximo de lubrificação 35° Tomada de ar Fluxo cruzado 

(iatefai) Sistema de arrefecimento Liquido 

ROÍBÇÕGS do motor 
Nominal - plena carga 2.200 rpm 

875 - 1.025 rpm Baixa - ponto morto 

Tensor automático da correia do ventilado: 

Sistema integrado de anefecirrtento cio óleo do motos' 

Sistema de limpeza continua do filtro de ar por 
efeito "vácuo" 

comuuacaçozs AMERICA LATINA© i wwmcasecacommr 

53cm | Página 1 

Iorque máximo !E 1.400 rpm 

 

Bruto (5014396) 343 Nm ( 35,0 kgfm) 

Líquido 336 Nm (34,3 kgfm) 

Sobretorque 28% (x 5%) 

As ootênoiasetarqteesbnñoseáãode acordoooma 

norma SAE .HSBS/ISO 14398; e líquidos. conforme norma 

SAE .11349. 
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Read: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCL... 

1de1 

Assunto: Read: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

De: Armando Lucio de Avelar <armando.avelar@brasif.com.br> 

Data: 02/09/2016 09:31 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

A sua mensagem: 

Para: Armando Lucio de Ave|ar 

Assunto: ENC: BRASIF - SAAE PIUMHI - PREGÃO 09/2016 - ESCLARECIMENTOS 

Enviado: sexta-feira, 2 de setembro de 2016 09:28:09 (UTC-03:00) Brasília 

fo¡ lida em: sexta-feira, 2 de setembro de 2016 09:31:38 (UTC-03:O0] Brasília. 

Final-recipient: RFC822; armanáo.aveI.axa~ü%Ê3ra5ã-F.Canabr- 

Dispositíon: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed 
X-MSExch-Cor-relation-Key: IcRTBkRhFk6pD6wtf1zYnA== 
Original-Messase-ID: s.f..<2.á33i;ê.'_2. 939ÍÃL.ELÍ_Ç.ZÍ.EJ.,:ÍÊÍÔÉÊ“ÍifébííãÍêÍlüãíãbâãâiàñfiâlh 

X-Display-Name: Armando Lucio e velar 
   

02/09/2016 09:44 



serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Licitacocsznfrgsaaepiu¡ mhÍJIDlIlÃJT CNPJ: 21781816/000110 
(Lei ¡035/90) Praça Zeca Soares, 2! E - 37925-000 PlUâHHl/!rlG - 'Felefax 376371-1332  

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do pedido de 
Impugnação ou esclarecimento interposto pela empresa Centro 
Oeste Implementos para Transporte Ltda, referente ao Pregão 
Presencial n°09/2016, Processo Licitatório n° 344/2016. 

Piumhi, 08 de Setembro de 2016. 

WWW» 
Maria das Graças ra Ê-arros Goulart 

oeira 



impugnação / Esclarecimentos - Pregão Presencial 09/2016  
Assunto: Impugnação/ Esclarecimentos - Pregão Presencial 09/2016 - Aquisição de Retroescavadeira 

De: "Deivid Araujo" <deivid.araujo@centrooestemg.com.br> 
Data: 06/09/2016 15:43 

Para: <|icitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde, 

Segue anexo nosso pedido de impugnação ou esciarecimento para mudança na característica da Retroescavadeira, que pode restringir nossa 
participação com nosso equipamento Randon. 

Solicitamos que seia autorizado nossa participação com as características informadas no pedido anexo, ou mudança de pequenas 
características do item retroescavadeira do Edital para evitar direcionamento do mesmo ou violação do principio da isonomia. 

Aguardo vosso posicionamento e desde já agradeço. 

Att, 

Deivid Warley Nogueira de Araújo 
Anaiista Comercial 

Div. Máquinas e Caminhões Fora-de-estrada 

Centro Oeste Implementos para Transportes Ltda. 

T: 55 [31] 3369.3636/ C: 55 (31) 9630.6989 
wwwxentrooestem .corrrbr 
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CENTRE OESTE  

Ao 

Serviço Autónomo de Água e Esgoto - PIUMHI - MG 

Pregão Presencial: 09/2036 

Modalidade: Pregão Presencial 

Setor destino: Comissão de Licitação 
Setor de compras 

ilmo. Sr. Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -- PIUMHi - MG 

A Centro Oeste imptementos para transportes Ltda, 
estabelecida na BR-38I - Fernão Dias. Km 488 S/N°. 

Parque Industrial Pauta Camilo Sul, na cidade de Betim, 

Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n°. 25.523.683/0001- 

53, representada pelo seu Analista Comercial, Deivid 

Warley, vem respeitosamente expor e requerer. 

iMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

Prezados senhores, 

Soiicitamos V.Sas. a impugnação do edita¡ referente ao Pregão Presenciai: N° 09/2016, por 

entendermos que ao restringir a participação da Centro Oeste impiementos para 

transportes, uma das maiores e mais modernas concessionárias de maquinas do Estado de 

Minas Gerais e de suas fábricas representadas, Randon Veículos Ltda e Sony do Brasil, o 

mesmo esta em desacordo com a LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Sendo mantido o descritivo publicado com as Características: 

- Motor Diesei de 4 cilindros turboalimentado (da mesma marca da máquina): 

- Profundidade de escavação do retro mínima de 4.600mm; 

- Distancia entre eixos igual ou menor que Zãeomm; 

CENTRO OESTE IMFLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 381, Fernão Dias, sin, km 488 + 2G Pãsta Norte - Distrito Industria! Paulo Camilo Sul - 36.669-005 - Betim u Minas Gears 
Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3369.3652 
mrvwcerztrooestemgcomhr - cgntroaesiemgçagcerêtrooestemgpom.br 



 
CENYRO OESTE  

O principio da isonomia sera vioêado e a sessao não priarizaró um dos princípios basilares 

da administração pública, o da Eficiência, que exige do administração, o melhor resultado 

possivei. 

Ainda, o êegislodor traz no Ie¡ lO.520/02, lei que rege a modalidade de licitação 
denominada pregão, que na fase preparatória deve a órgão requisitante indicar o objeto 
de forma precisa, vedando as especificações que limitem ou irustrem a competição. 

li - a definição do objeto deverá ser precisa, 

Õ suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitam 

a competição: 

Assim senda e mesmo se a proposição feita anteriormente de ampliar a concorrência nõo 

convencer os gestores do processo, apresentamos como porte integrante deste recurso, a 

analise aos maiores separados por fabricantes e por item, que por si só, expiicam a 

necessidade de retirar do descritivo a caracteristica: 

i. "Motor da mesmo marca do equipamento" 

Basta desenvolvermos uma pesquisa aprofundada em algumas das principais marcos de 
"W equipamentos que participarão da licitação e- ohegamos ao quadro, que nos permite maior 

acesso o informação com objetivo de avaliar com mais clareza a exigência a característica 

proposta. 
Retroescavadeíra 

Equâzãznto afã?? Fabricante _  Grupo Localidade 

Case 445 T Iveco Motores Fiat Sete Lagoas e MG 

Volvo DSD CDES Detroit Diesel Rolls Royce Detroit- USA 

New Holianci F4óEO45B*DóOi Iveco Motores Fiat Sete Lagoas - MG 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 381, Fernão Dias. sin. km 488 + 20 Pista Norte - Distrito Industrial Paulo Camiio Sui - 36.869-005 - Betim - Minas Gerais 
Fone: (31) 3369.3609 - Fax: (31) 3369.3652 
mnwcentrooestemrycarambr - ggntrooesiemg@centraoe5temg.ggm.br 



CÊNTRO OESTE  
Apesar de constar no catóiogo tecnico, o nome do motor como o mesmo nome do 

fabricante do equipamento, estes concorrentes possuem condições de participacao 
idênticas a nossa. 

Marca ' M°deio 'Fabricante Grupo Localidade 
Equipamento Motor 

. . Internacionai Santo Amaro ~ Randon Serie 4.30 MWM moíofs Bras" 

Distribuidor Randon Centro Oeste 

ñ Em nosso catalogo consta motor MWM, pois_ este projeto to¡ desenvolvido e repotenciado 

exciusivamente para a Retroescavadeira Randon e não é comercializado por nenhum outro 

fabricante, condição novamente idêntica a dos outros concorrentes. 

Em tempo, ressaitamos que não é permitido especificar marca e nem tão pouco restringir 

a participação de um fabricante por seu motor nõo ser da mesmo marca do equipamento, 

porque toda garantia e assistência técnica é integrada e fornecida pelo mesmo licitante. 

2. Distância entre eixos ¡gua! ou menor que 2.200mm 

A Retroescavadeira Randon 520406 ADV corno padrao possui 2.240mm, ou seja, 4cm a 

mais, medida irrisória em um equipamento de 7,07 metros. 

Tecnicamente quanto maior a distancia de entre eixos de um equipamento de 
carregamento ou retroescavaçõo. maior é sua estabilidade, sendo assim em nada justifica 

definir distancia entre-eixos iguaE o menor que 2.200mm, retirando assim nossa maquina da 
licitação. 

3. Profundidade de escavação do retro mínima de 4.600mm: 

A Retroescavadeira Randon em sua caracteristica e modeio padrao, possui uma 

profundidade de escavação de 4.350mm. ou seja. 25 cm a menos. medida irrisória para o 

objetivo principal do equipamento, nao interferindo em nada em sua operacional¡ ade ou 

nívei de desempenho/qualidade do produto. 

 CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 3st, Fernão Dias, sin_ km 488 + 2D Pista Norte - Distrito_ Industriai Paulo Camilo Sul - 3613694305 - Betim - Minas Gerais 
Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3369.3652 
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CENTRO (DESTE  
Diante dos fatos informados, e para garantir methor resultado passível em eficiência e 

preço, uma vez que podemos ofertar nossa máquina padrão, solicitamos a comissão de 

licitação para que seja alterado o Item Retroescavadeira, conforme segue: 

a Onde se Lê: 

- Motor Diesel de 4 citindros turbo-alimentado (da mesma marca da máquina); 

- Profundidade de escavação do retro mínima de &óoomm; 

“É - Distancia entre eixos igual ou menor que maomm; 

o Leia-se: 

- Matar Diesel de 4 cilindros turbo-alimentado: 

- Profundidade de escavação do retro mínima de &Sâümm; 

- Distância entre eixos igual ou menor que Zzéümm 

Afim de tomar ainda mais clara, lícito e legal este processa, reforçamos a necessidade de 

recebermos sua resposta formal pais caso seia necessario prasseguirmas legalmente com o 

assunto e este documenta deve fazer parte do processa. 

'W É importante informar que, a Centro Oeste Implementos para transportes e uma empresa 
' NACIONAL com 25 anos de mercado, e responsavel pela distribuição, fornecimento de 

peças e manutenção da Randon Veículos Ltda em tado o Estado de Minas Gerais, Em 

tempo, vale lembrar, que a fabricante nacianai RANDON forneceu em 2013 em apenas uma 

licitação realizada pela Ministério da Agricuitura, aproximadamente 1200 Unidades deste 

equipamento, sendo que mais de 300 unidades estão em Minas Gerais e estamos 

amplamente quaíificados para oferecer o produto licitado por esta prefeitura com padrões 

de qualidade. 

Caso nos seja vedado a direito de participar, tamaremas' absolutamente todos as 

medidas cabíveis. através ate todos órgãos fiscatizadores ou reguladores dispaní eis na 

esfera Estadual e Federal, que garantam em nosso entendimento, este direito. 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod SR 381, Fernão Dias. sin. km 488 + 20 Pista Norte - Distrito Industrial Paulo Camilo Sul - 36.669-005 m Betim - Minas Gerais 
Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3369.3652 
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CENTRE) -OESTE  
Toi-s como, Ouvidoria do portoã do transparência pelo desconformidode restritivo do 

descrêfivo pubíicodo oo descritivo do plono de ?roboiho 

httpzgwvmcgungombrzDenuncias;Formuloríoüenunoíoosg) , além do encaminhomenfo formol de 

denúncia oo Tribunal de Contos do União - TCU. (Ari. 53 do Lei n° 8.443/92). 

Betim. Oó de Setembro de 201 ó 

Atenciosamente, aguardo vosso posicionamento, 

   
1/ 

Wáriey N. Araujo 

Centro Oeste i pI. p/transp. Ltda 

(31)3369.36 - (31) 996305989 

*W 
z 

CENTRO OESTE #MPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 381, Fernão Dias_ sin, km 488 + 20 Pista Norte - Distrito Industrial Paulo Camite Sul ~ 36.669-005 - Betim - Minas Gerais 
Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3389.3652 
www.cen_ã_r_qc_nesãesng.com,b -centrooestemg@gg2g§rgoestemg_cnm.br 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto - PIUMHI - MG 

Pregão Presencial: 09/2016 

Modalidade: Pregão Presencial “sê 

Setor destino: Comissão de Licitação 
Setor de compras 

Ilmo. Sr. Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - PIUMHI - MG 

o 
A Centro Oeste Implementos para transportes Ltda, 

estabelecida na BR-38l - Fernão Dias, Km 488 S/No, 

Parque Industrial Paulo Camilo Sul, na cidade de Betim, 

Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n°. 25.52i.ó83/000l- 

53, representada pelo seu Analista Comercial, Deivid 

Warley, vem respeitosamente expor e requerer. 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

Prezados senhores, 

- ,r 

Solicitamos V.Sas. a impugnação do edital referente ao Pregão Presencial: N° 09/201 ó, por 

entendermos que ao restringir a participação da Centro Oeste implementos para 

transportes, uma das maiores e mais modernas concessionárias de maquinas do Estado de 

Minas Gerais e de suas fábricas representadas, Randon Veiculos Ltda e Sany do Brasil, o 

mesmo esta em desacordo com a LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Sendo mantido o descritivo publicado com as caracteristicas: 

- Motor Diesel de 4 cilindros turboalimentado (da mesmo marca da máquina): 

- Profundidade de escavação do retro mínimo de 4.600mm: 

- Distancia entre eixos igual ou menor que 2.200mm: 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 331, Fernão Dias. sin, km 488 + 20 Pista Norte - Distrito Industrial Paulo Camilo Sul - 36.669-005 - Betim - Minas Gerais 

Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3369.3652 
wvmxzentrooestemgmmmbr - centrooestemg@centrooes§mg.com.br 



O princípio da isonomia sera violado e a sessão não príorizara um dos princípios basilares 

da administração pública, o da Eficiência. que exige da administração, o melhor resultado 

possivel. 

Ainda, o legislador traz na lei 10.520/02, lei que rege a modalidade de licitação 

denominada pregão, que na fase preparatória deve o órgão requisitante indicar o objeto 

de forma precisa, vedando as especificações que limitem ou frustrem a competição. 

Assim sendo e mesmo se a proposição feita anteriormente de ampliar a concorrência não 

convencer os gestores do processo. apresentamos como parte integrante deste recurso. a 

analise dos motores separados por fabricantes e por item, que por s¡ só. explicam a 

necessidade de retirar do descritivo a característica: 

H - a definição do objeto deverá ser precisa, 

suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, iimiiem 

a competição: 

i. "Motor da mesma marca do equipamento" 

Basta desenvolvermos uma pesquisa aprofundada em algumas das principais marcas de 

acesso a informação com objetivo de avaliar com mais clareza a exigência a Característica 

 
-fw equipamentos que participarão da licitação e chegamos ao quadro, que nos permite maior 

proposta. 
Retroescavadeira 

n' __ _Marca_ t' Modelo '1  '  n e'   _ _.  ' . f_ 
“Equipamento _ ' 'Motor  _; ._  F9b"°__9“*°  'grupo "Fâçql-fdafàé 

Case 445 T iveco Motores Fiat Sete Lagoas - MG 

Volvo D5D CDE3 Detroit Diesel Rolls Royce Detroit- USA 

New Holland F4óE045B*Dó0l Iveco Motores Fiat Sete Lagoas - MG 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 381. Fernão Dias, sin, krn 483 + 20 Pista Norte - Distrito 

Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3369.3652 
wwwcengrooesgemgxaombr - centrooestgmg@centraoestemg.com.br 

Industrial Paulo Camilo Sul - 36.669-005 - Betim - Minas Gerais 



 
anne ÓESTEÉQ 

Apesar de constar no catalogo técnico. o nome do motor como o mesmo nome do 

fabricante do equipamento, estes concorrentes possuem condições de participacao 

idênticas a nossa. 

  MÓICÂU.   4      '.  - n' '  '.    r  -  .-   
.riquíparmrento Í siiiññbtsríxmt  ¡s°§"°,'7°"'9~  a  Ç -fLQçqlilda-qe- I í Â 

Randon Sérb M O MWM Internacional Santo Amaro - 
motors Brasil 

Distribuidor Randon Centro Oeste 

n¡ Em nosso catalogo consta motor MWM, pois este projeto foi desenvolvido e repotencíado 
exclusivamente para a Retroescavadeira Randon e nao é comercializado por nenhum outro 

fabricante, condiçao novamente idêntica a dos outros concorrentes. 

Em tempo, ressaltamos que nao é permitido especificar marca e nem tao pouco restringir 

a participacao de um fabricante por seu motor nao ser da mesmo marca do equipamento, 

porque toda garantia e assistência técnica é integrada e fornecida pelo mesmo licitante. 

2. Distância entre eixos igual ou menor que 2.200mm 

A Retroescavadeira Randon RD406 ADV como padrao possui 2.240mm, ou seja, 4cm a 

,N mais, medida irrisória em um equipamento de 7,07 metros. 

d Tecnicamente quanto maior a distancia de entre eixos de um equipamento de 

carregamento ou retroescavaçao, maior é sua estabilidade, sendo assim em nada justifica 

definir distancia entre-eixos igual o menor que 2.200mm, retirando assim nossa maquina da 

iicitaçao. 

3. Profundidade de escavação do retro mínima de 4.600mm: 

A Retroescavadeira Randon em sua caracteristica e modelo padrao, possui uma 

profundidade de escavaçao de 4.350mm. ou seja, 25 cm a menos, medida irrisória para o 

objetivo principal do equipamento, nao interferindo em nada em sua operacionaii ade ou 

nível de desempenho/qualidade do produto. 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 381, Fernão Dias. sln, km 488 + 20 Pista Norte - Distrito Industrial Paulo Camiio Sul - 36.669-005 - Betim - Minas Gerais 

Fone: (31) 3369.3600 - Fax: (31) 3369.3652 
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Diante dos faios informados, e para garantir melhor resultado possível em eficiência e 

preço, uma vez que podemos ofertar nossa máquina padrõo, solicitamos a comissõo de 

licitação para que seja alterado o Item Retroescavadeira, conforme segue: 

o Onde se Lê: 

- Motor Diesel de 4 cilindros turbo-alimentado (da mesmo marca da máquina): 

- Profundidade de escavação do retro mínima de 4.600mm; 

- Distancia entre eixos Igual ou menor que 2.200mm: 

o Leia-se: 

- Motor Diesel de 4 cilindros turbo-alimentado: 

~ Profundidade de escavação do retro mínima de 4.350mm: 

- Distância entre eixos Igual ou menor que 2.240mm 

Afim de tornar ainda mais claro, lícito e legal este processo, reforçamos a necessidade de 

recebermos sua resposta formal pois caso seia necessario prosseguirmos legalmente com o 

assunto e este documento deve fazer parte do processo. 

É importante informar que, a Centro Oeste Implementos para transportes é uma empresa 

NACIONAL com 25 anos de mercado, e responsavel pela distribuição, fornecimento de 

peças e manutençao da Randon Veiculos Ltda em todo o Estado de Minas Gerais, Em 

tempo, vale lembrar, que a fabricante nacional RANDON forneceu em 2013 em apenas uma 

licitação realizada pelo Ministério da Agricultura, aproximadamente 1200 unidades deste 

equipamento, sendo que mais de 300 unidades estõo em Minas Gerais e estamos 

amplamente qualificados para oferecer o produto Iicitado por esta prefeitura com padrões 

de qualidade. 

Caso nos seja vedado o direito de participar, tomaremos absolutamente todas as 

medidas cabíveis, através de todos órgãos fiscalizadores ou reguladores disponí** is na 

esfera Estadual e Federal, que garantam em nosso entendimento, este direito. 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
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o ÉTÊO-ÉST 

Tois como. Ouvidoria do portol do transparência pelo desconformidode restritivo do 

descritivo publicado oo descritivo do plano de trabalho 

httoc//wwwcciu.ciov.br/DenuncioslFormulorioDenuncio.ospt , olém do encaminhamento formol de 

denúncia oo Tribunal de Contos do Uniõo - TCU. (Art. 53 do Le¡ n° 8.443/92). 

Betim, O6 de Setembro de 201 ó 

o 
Atenciosamente, oguordo vosso posicionamento, 

(31)3369.36 a - (31) 986305989 

CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 
Rod BR 381, Femão Dias. sin. km 488 + 20 Pista Norte - Distrito Industrial Paulo Camilo Sul- 36.669-005 - Betim - Minas Gerais 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae ¡umhi.com.br CNPJ:23.782.a16/ü0011t) 
Autarquia Municiwl (Lei 1035/99) Praça Zeca Soares, 211~ 379254100 PEUMHE/MG -Teiefax 37-33714332 

 
DECISÃO DA PREGOEIRA 

Pregão Presencial n. 09/2016 
Processo Licitatório n. 344/2016 
Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando aquisição de uma 
retroescavadeira, nova, zerada de fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4), 
conforme especificações do termo de referência anexol do Edital 

Trata-se de impugnação ao Edital em epígrafe proposta por Centro 
Oeste Implementos para Transportes Ltda, calcada na alegação de que o objeto licitado, 
conforme especificação técnica do Edital estaria a violar a isonomia e aos princípios basilares 
da Administração Pública como também a Lei n. 10.520/02. 

A impugnação encantoa 03 especificações atinentes ao objeto licitado: 
“motor da mesma marca do equipamento”; “Distância entre eixos igual ou superior que 
2.200mm e “Profundidade de escavação do retro mínima de 4.600mm”. 

Passamos á análise da impugnação, nos termos seguintes: 

I. “Motor da mesma marca do equipamento” _I 

Sustenta a impugnante que essa exigência restringe a participação de 
licitantes, porquanto, o equipamento do fabricante Randon é equipado com o motor fabricado 

pela MWM. 

Nesse ponto, importante ressaltar que a Autarquia pesquisou diversos 
catálogos, sendo constatado em todos os pesquisados que a marca do motor é idêntica a marca 
do equipamento, por isso, a especificação do Edital. Ressaltando ainda que não foi exigida 
marca do motor, mas tão somente que a marca do motor fosse a mesma do equipamento. 

Portanto, nesse ponto, não há qualquer restrição à ampla competição: a 
própria impugnante declina na petição alguns equipamentos que se alinham a essa exigência, 
de modo ue não constitui ex¡ ência excessiva e ue limite a com eli ão. â' *I Ç 

salienta-se anda que além dos fabricantes apontados temos 
conhecimento que a JBC e a Caterpillar também possuem essa característica, desse modo 

resta garantida a ampla competição no certame em voga. 

II. Distância entre eixos igual ou menor que 2.200mm J 
Sustenta a impugnante que essa exigência impede a participação no 

certame do equipamento fabricado pela RANDON porque este possui distância entre eixos de 

2.240mm. 
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Nesse ponto a exigência possui respaldo técnico: para um equipamento 

como a retroescavadeira, quanto menor a distância entre eixos, melhor, pois lhe permite 
operações em espaços mais reduzidos, o que é fundamental em uma cidade onde a maioria 

das ruas são muito estreitas. 

Também quanto a esta exigência o setor técnico do SAAE tomou o 
cuidado de avaliar catálogos técnicos de vários fabricantes e todos pesquisados possuem 
distância entre eixos em conformidade com a especificação exigida. 

III. Profundidade mínima de escavação do retro minima de 4.600mm 

Também neste ponto sustenta o impugnante que o equipamento da 
marca RANDON não se amolda à exigência, porquanto, sua profundidade de escavação é 

limitada a 4.3 50mm. 

Contudo, a situação não é tão simples assim. A exigência do SAAE foi 
feita tendo em conta sua demanda de serviços, que no nosso caso específico, compreende na 
manutenção de milhares de metros de tubulações subterrâneas. 

Nesse sentido, se reduzíssemos essa profundidade mínima, correríamos 
o risco de possuir um equipamento ineficiente à solução do serviço, inviabilizando a 

realização de determinadas obras. 

Ressalta-se que também nesse aspecto foi feita uma pesquisa_ criteriosa 
nos catálogos dos equipamentos disponíveis no mercado e todos os estudados se enquadram 

na especificação definida no Edital. 

Pelo exposto, tendo em conta que a especificação técnica não restringe 
a competitividade, tendo no mercado diversos fabricantes que a atendem, inclusive, alguns 
deles citados na peça de impugnação, decide-se por negar provimento à impugnação.. 

E com isso, encaminha os autos à consideração e decisão da autoridade 

superior. 

Piumhi, 08 de setembro de 2016. 

Maria das a erreira Barros Goulart 
Pregoeira 
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PARECER JURÍDICO 

Pregão Presencial n. 09/2016 
Processo Licitatório n. 344/2016 
Objeto: aquisição de uma Retroescavadeira, nova, zerada de fábrica, ano/modelo 2016, com 
tração nas quatro rodas (4x4), conforme especificações do Termo de Referencia do Edital 

Cuida-se de impugnação ao Edital de Licitação interposto por CENTRO 
OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, insurgindo contra alguns 
pontos da especificação técnica do Edital, aduzindo que isso restringirá sua participação no 

certame. 

A im u na ão foi submetida a esta Assessoria Jurídica elo ue assamos à P a P 

emissão do seguinte parecer: 

Inicialmente verifica-se que a impugnação é tempestiva, porquanto aviada no 
prazo estabelecido no item 4 do Título II do Edital convocatório. 

Dessa forma, seu recebimento é medida que se impõe. 

No que se refere aos pontos objeto de impugnação, por versar sobre questões 
puramente técnicas deverá a Pregoeira, com a ajuda do corpo técnico do SAAE, proceder à 
avaliação, tendo por norte o interesse público na aquisição do equipamento que melhor atenda 
à demanda da Autarquia e tendo o cuidado de não restringir a competitividade. 

Por tais fundamentos sou de Parecer pelo recebimento da impugnação, 
porquanto, tempestiva e quanto a sua apreciação que se faça tendo por norte, sobretudo, os 

arts. 3° e l4 da Lei n. 8.666/93. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 08 de setembro de 2016. 

Adv. E1o$: 
Assessoíílurídico - OAB/MG 39.733 
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Pregão Presencial n. 09/2016 
Processo Licitatório n. 344/2016 
Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando aquisição de uma 
retroescavadeira, nova, zerada de fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas 

(4x4), conforme especificações do termo de referência anexo I do Edital 

DESPACHO 

Vistos, etc. 

Acato a manifestação da Pregoeira e o posicionamento adotado no 
Parecer Jurídico, quanto à impugnação aviada por “Centro Oeste Implementos para 
Transportes Ltda”, por seus legítimos fundamentos, para negar provimento à mesma. 

A exigência editalícia impugnada não viola a ampla competição, tanto é 

que a própria impugnante cita nomes de alguns fabricantes que atendem ao edital. 

Por outro lado, a Autarquia tem que adquirir equipamento que satisfaça 
suas demandas, sob pena de se frustrar o interesse público e causar lesão ao erário. 

Dê-se conhecimento desta decisão à interessada, prosseguindo-se nos 

termos ulteriores, a licitação em curso. 

Piumhi, 08 de setembro de 2016. 

 
Odécio d Silva Melo 
Diretor xecutivo do SAAE 



Le: Impugnação / Esclarecimentos - Pregão Presencial 09/2016... 

Assunto: Re: Impugnação/ Esclarecimentos - Pregão Presencial 09/2016 - Aquisição de Retroescavadeira 

De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 08/09/2016 15:43 
Para: Deivid Araujo <deivid.araujc-@centrooestemgxom.br> 

A 
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 

REFERENTE: PREGÃO PRESENC|AL NE 09/2016 - PROCESSO LlClTATÓRlO N? 344/2016 

Encaminhamos em anexo resposta ao seu pedido de impugnação ou esclarecimento do processo em epígrafe para sua 

apreciação e conhecimento. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
Presidente da C.P.L. 

'É Em 06/09/2016 15:43, Deivid Araujo escreveu: 

Boa tarde, 

Segue anexo nosso pedido de impugnaáo ou esclarecimento para mudança na caracteristica da Retroescavadeira. que pode restringir 

nossa participação com nosso equipamento Randon. 
Solicitamos que seja autorizado nossa participação oom as caracteristicas informadas no pedido anexo, ou mudança de pequenas 
caracteristicas do item retroescawadeira do Edital para evitar direcionamento do mesmo ou violaáo do princípio da isonomia. 

Aguardo vosso posicionamento e desdejá agradeço. 

Att, 

Deivid lllhdey Manuela de Auúio 
Analista Comercial 
Div. Máquinas e Caminhõ Fora-demanda 
Centro Oeste Implem at... para Transportü Ltda. 

T: 55 (31) 3369.3635 I C: 55 61196305989 

wwwxentrooestemggcombr 

j sAIw CENTRO OESTE ?IJ 

- Anexos: 

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO EDlTALpdf 30MB 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

!icilacoesfcàsaae iumhi.com.hr \vivwsaaepiumhixoimbr CNPJ: l3.782.8¡6.'000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2l1 - Centro- 37925-000 PIUMHIIMG - 'Telefax 37-3371-1332 

ATA N° 016/2016 

ATA DE REALIZAÇÃO oo PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/ 2016 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
Às 09:00 horas do dia 09 de setembro de 2016, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira Oficial 
desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart e respectivos membros da Equipe de 
Apoio: Sônia Roseni Costa, Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo e Márcia Silveira Silva, designados 
pela' Portaria n° 028/2016, de 08 de julho de 2016, em atendimento às disposições contidas na 

a Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como, Decreto 
Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), 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, e pelas demais normas e condições 
estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 344/2016, com a finalidade de dar 
início aos trabalhos e realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial n° 09/2016, cujo 
objeto visa a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando aquisição de uma 
Retroescavadeira, nova, zerada de fábrica, ano/modelo 2016, corn tração nas quatro rodas (4x4), 
conforme especificações do Termo de Referencia Anexo I do edital. 
Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no Edital, 
ocasião em que procedeu o credenciamento das empresas e o recebimento dos envelopes 
contendo as propostas e os documentos de habilitação e, separadamente, declaração, conforme 
modelo clo Anexo IV do edital. compareceram para 0 credenciamento as seguintes licitantes, 

conforme quadro abaixo: 
CNPJ Empresa Representante Identificação 
08.250.241/0001-09 Valence Máquinas e Equipamentos Leandro Rodrigues da CI n° MG- 

Ltda Silva 11.370.657 SSP/MG 
18.209.965/0001-54 BAMAQ S/A -Bandeirantes Leonardo Greco CI n° 13.873.999 

Máquinas e Equipamentos Guimarães SSP/MG 

Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao credenciamento e Declaração de 
Habilitação bem como os envelopes de documentação de habilitação e propostas comerciais 
devidamente lacrados aos representantes das empresas participantes para o procedimento de 
vistas e rubricas. Todas as empresas acima credenciadas foram enquadradas como de grande 
porte. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM, 
os quais serão analisados e classificados pela ordem mencionada no Anexo II do edital. 
Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio procedeu a abertura dos envelopes de propostas de 
preços das empresas credenciadas passando os mesmos para apreciação dos licitantes presentes. 
O credenciado da empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda manifestou o seguinte em 
relação a proposta apresentada pela empresa BAMAQ S/A -Bandeirantes Máquinas e Equipamentos: 
não consta na proposta prazo de entrega, garantia oferecida, local de entrega e se no preços estão inclusos 
todas as despesas . O procurador da empresa BAMAQ S/A -Bandeirantes Máquinas e Equipamentos 
manifestou o seguinte: a empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda não constou na proposta 
comercial que a máquina será fornecida com braço extensivel para atingir a profundidade 
apresentada na proposta comercial . Como houve empate na proposta inicial de preços procedeu- 
se o sorteio para definir quais dos credenciados iniciaram a etapa de lances sendo assim apos 

p» “fi 



 
licitacoes ãisaaepiumhtcombr wwmsaaepiumhixonLbr CNPJ: 2337818161000¡ 10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 2ll - Centro- 37925-000 PIlíMHl/MG - 'Telefax 37-33714332 

sorteio ficou declarado para iniciar os lances o procurador da empresa BAMAQ s/A -Bandeirantes 
Máquinas e Equipamentos, iniciando-se assim a fase de disputa dos lances. 
Da análise da proposta das licitantes: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda e BAMAQ S/A - 
Bandeirantes Máquinas e Equipamentos referente ao Item 1(Retroescavadeira, nova, Zerada de fábrica, 
ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade da proposta com o edital, restando classificada preliminarmente neste processo 

licitatório as empresas citadas acima. Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste item de(02) licitantes e participação 
na etapa de lances de (02) licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de disputa de 
lances/negociação de preços para o Item 01, chegou-se ao preço final de R$ 194.700,00( Cento e 
noventa e quatro mil e setecentos reais) a unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa: BAMAQ s/A -Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, 
ofertando o item constante do Item 1 , que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 
A seguir foi dada a palavra aos licitantes presentes credenciados para este fim quanto a proposta 

vencedora que nada manifestaram. 
Em seguida foram abertos o envelope contendo a documentação para habilitação da empresa 
vencedora do item 01 BAMAQ s/A -Bandeirantes Máquinas e Equipamentos , passado para apreciação 
e rubrica dos credenciados presentes, que nada manifestaram nesta fase dos documentos de 

habilitação. Da análise da documentação de habilitação da empresa BAMAQ S/A -Bandeirantes Máquinas e 

Equipamentos pela pregoeira e equipe de apoio foi constada a conformidade da documentação com 
o exigido no Titulo VIII do edital restando portando habilitada. 
Ato contínuo informou a pregoeira que o envelope de habilitação da outra empresa participante 
permanecerá lacrado no processo por um prazo mínimo de 30 dias, a partir do que a interessada 
poderá retirá-Io. A medida se justifica porque caso em sendo detectado que o item não atenda as 
especificações/exigências do edital, haverá desclassificação e sucessiva convocação do segundo 
colocado, o qual se submeterá também aos termos declinado no edital. 
Foi comunicado ao licitante vencedor o cumprimento do item 16 do titulo X do edital, o qual 
deverá encaminhar a pregoeira a proposta comercial ajustada ao preço final no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis excluindo o dia da seção. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 
às 11:40 hs e para constar, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Pregoeira, os membros da 
Equipe de Apoio: Sônia Roseni Costa, Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo e Márcia Silveira Silva, e 
licitantes presentes que enviaram as propostas e participaram da etapa de lances referente ao 
item do objeto do edital, Iavraram a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada 

por todos. 

Sônia Roseni Costa 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Rosilaine Ferreira âilva Figueiredo 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

c çaañtwamd l-Ààu. -  
Márcia Silveira Silva 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Maxim \ii c. n - Valew.? MAÍimNaL 

_ Á/uiao 
1 
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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 presencial 

N° Processo ........... .. 9¡ 2.016 

.FNo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 10599 I 2016, sexta-feira, 9 de setembro de 2016 08:40:00 

Sistema: MGFCompras - JuniadaDeDocumentosm .rpt 

Requerente. VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.25o.241¡oo01¡o9 

Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSTA COMERCIAL E DOCUME 

DetaIhes..... 

*W 
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VALENCE  
o 

VALENCE MÁQU|NAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Belo Horizonte Uberlândia Rio de Janeiro Goiânia Brasília 

TEL: (31) 3389.3050 - TEL: (34) 3228.0000 TEL: (21) 3514.6900 TEL: (62) 3412.1303 TEL: (61) 3426.5750 

ANEXO III 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Ref.: SAAE PlUMHl/MG 
Processo Licitatório N° 344/2016 
Pregão Presencial N” 009/2016 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, portador 

do Documento de Identidade n.° MG-11.370.657 SSP/MG e CPF n.° 062.1-84.946-40, como 

representante da empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda., CNPJ n°. 

08.250.241/0001-09, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima 

referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar- 

se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e 

praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e 

vanoso. 

  
 ̂ ., __  BBÍO HOTÍZOHÍB, 30 de &QOSÍO de 2016.  _Om 

I.E. 001 .019553-0040 

 E VALEN CE MAQUINAS E “W "Éaáéz 4- - EQUIPAMENTOS LTDA 
Valence Máquinas e Equipamentos 
Eman¡ AUQUSÍO Wenceslau RHMÍTGZ Rua Francisco lldeu da Fonseca, 450 
Diretor Comercial B. Pilar - CEP 30390-012 

CPF 002.330.116-33   -  
RG MG-5.431.451lSSPMG 
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CARTÓRIO DO 3° OFÍCIO DE NOTAS 

ESTADO m; WAS GEgMg    'a COMARCA DE SABARÁ 

_ Tabelião: .IOÍSÉ GERALO PENIDO MALTA 
' Escreventes: PATRÍCLAAPARECIDA MACEL 

LETICIA FERREIRA MALTA - MATHEUS FERREIRA MALTA 

LIVROQ-.133 . FOLHA:090 

“ .  _FRQÇURAÇÀO BASTANTE QUE FAZ (EM) 
'  ÉEN  EEQUIPAIVIENTOS LTDA   instrumento público de 

N Ée-'52Q115_k(dois mil e quinze)   de Sabará à Rua 
' ' MAQUINAS. E 

aFgRseca 11° 450, 

;góãrôssAs _  __ , T  __  55:27!? _SJP/MG, CPF ' 

sdf-Gióigic1fAãclíféíberfn9-A  :bggbem Belo.   Lgàéüemà » Faís). AFIÓPHMSJJ; cónforme 
_ . . _ _ ' . -  " UMa-sióúfàíààiitçfslsméãifqí diíÓIIHRLLnÃÇiÍIBeiRmJ e 

.ítuiçcggijjjsçtxmaeàã  'fs_)_1axbcurado_xf§);  Aucíysro WEHCESI;   
brasilçigq,-'_z_-c§ngçn__zl_fg'_éíro, cagada;  da Carteira de A   ' __ _i  l 

002.33O.FíÍ-l_'_6R-33.,' rçàjçirepte e  nq:_]_í_1j1_1_§1_,íu1uena,__g_1f_'  ;' Bairro  Io_ Iviinns 

o., ?da Içíçmidade 11° 
   or,  
386.022 Sgpzpyxj-.ÇFF. 11's.2s“¡;_9"0êà30, résidénte e domiciliado ;jàÍRúáíÍBuão de  A 

BainqàsmfàBeloüóriientééwnas -RAOUTORGÀN-Êísiemcíiá 609_  . ..    OUTRO, '    '  " ' '  em conjuntêfíiu represcníáfsç-slefêzãdeães"Éúsídíre 'S15    1119511'   111m0' 
r processo dç'   e_1_íOUT0RGANTÉÍfoLpáite',Aõú'  

interposição,  e-.iíàísíàtêizcía _de=__r_ecursos, na Regoccy __ _. 

inclusive de( faxina verbal; podendo Los' ditos' prócqradores transigír, íconfags' 
rece_ bet e dar quitação, ysubstabcleçpr, é, para' tanto,___.íusax'd_e .todos os  " 'dlspensáveis ap; fiel 

' cuníptímcllt” 535???? mandam-À A 'tõllirííêlidadç até 31 Ad°:-É1ÊÍZ9mbT°i§1P:I2ÊÚ15-  _l 'í-*fCõdigoza 14$773"3-¡ “genériceú” Emolümeçtos: :1Í$'A':16,_44';"_¡AíETaxa de 
Fiscalização-Judiciária": R$15,18 éfrYalór -tétàl:“R$Íf2_1,-62.. Assim¡ o _dis§e1ia(m),.do qqeçlgu fé e nie 

pediutramàíinmlménto, que.. ,11i!=(s.)..1aiàr§im fíminbas.notasgilerndoao;abíàã'outorgàñtrãàx é, tendo 
achâdo confónug; Àoútórgíoqgfag);'gaçêi.tou(a;gpg_g _a$sinoú(aía_1_n)'.,fDíspçnsadaí à" presença de 
testemunhas. cóm  naFLcjíFedeml'  .Q9352FçIe-;gogxg-IJQQS-Lêdo guqldqúàféi Eu, MATHEUS 
FERREIRA MALTA,  BSATÍITÉIAITO _ijdigitai_ E “A " 

MALTA, ESCREVENTELSUBSTZITU Q *" '   
.GONÇALVEsg Trasladada aii-seguida, _- _ ,  

Sabará, segunda-f” 7 

    
             

  

        
  

      
'specialmente 

* e jcondiçõàs 
comprqmissos, 

          
;g Rim 'Mêsñ-À Telefax: (31) 3671-290?  
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À h - = CARTÓRIO DO 3° OFÍCIO DE NOTAS 

- ESTADO DE MINAS GERAIS _ COMARCA DE SABARÁ _ 

Tabelião: JOSÉ GERAO PENIDO MALTA 
. Escreventes: PATRÍCIAAPARECEA MACIEL 
LETÍCIA  MALTA- MATHEUS FERREIRA MALTA ' 

J 

LIVRO:133 % A ' Fon-Lga” 

'u' H f ' o ' À 'ÊÍEPE' 
Oilízâuigiim ;SABÃRÁ - MG 

031 37172909 /7 
Ritinha, 48-A- Centro-Sábará IMG - ' Telefax: (31) 3671-2909 
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VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CN PJ: 08.250.241/0001-09 
NIRE: 3120764389-5 

Sê Alteração Contratual 

Pelo presente instrumento, 

JOSÉ CLÁUDIO PÕSSAS GONÇALVES, brasileiro, casado, advogado e empresário, 
carteira de identidade M-205.270-SSP/MG, CPF n? 000.645.486-00, residente e 

domiciliado à Rua Professor Giorgio Schereiber, n9 16, bairro Mangabeiras, 

CEP:30210-430, em Belo Horizonte/MG, e 

LUIZ CLÁUDIO PÕRTO GONÇALVES, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

carteira de identidade MG-7.564.020-SSP/MG, CPF n9 002.285.266-20, residente e 

domiciliado na Alameda do Morro, n? 85, bairro Vila da Serra, CEP 34.000-00, em Nova 

Lima/MG, 

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada VALENCE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA., com sede na Rua Francisco ¡Ideu da Fonseca, n9 450, bloco C, bairro Pilar, 

em Belo Horizonte/MG, CEP 30.390-012, inscrita no CNPJ sob o n9 08.250.241/0001-09, com 

contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nã' 

3120764389-5, RESOLVEM, de comum acordo, proceder a NONA ALTERAÇÃO no seu contrato 

social, mediante as seguintes cláusulas e condições que se seguem: 

1 - DA CRIAÇÃO DE FILIAL 
Por este instrumento, a sociedade abre as Filiais 03 e 04: 

A filial 03 funcionará em QI 12, Lote 17/18, Bairro Setor industrial (Taguatinga) CEP: 72135-120 - 
Brasília - DF. 

O objeto social da Filial O3 será: 

1) o comércio de compra e venda de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e 

agricultura, novas e usadas, suas partes, peças, componentes e acessórios; 

2) a importação de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e agricultura, suas 

partes, peças, componentes e acessórios; 

3) a prestação de serviços de intermediação de compra e venda de máquinas e equipamentos; 

4) a prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura em máquinas pesadas para engenharia fg” 

civil, terraplanageme agricultura de origem nacional ou estrangeira;  
5) a intermediação de contratos de arrendamento mercantil e financiamentos; 

l 
l ' “ 

À _ .. :IJ 

&f; _ “maria cia's' õraçgãããfê É " 
Licitação o contratos “ - 

6) assistência técnica em tratores e equipamentos.   5213,   
    



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS ;H 
Registro Digital 

Capa de Processo 
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_ Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N” DO PROTOCOLO IU5° da 'mma Cmnercian 

Ç Secretaria de Racionalização e Simplificação ' " ° I ' " 

_  Departamento de Registro Empresarial e Integração 

6/ Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

  
NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

31207643895 2062 
1 - REQUERIMENTO 

|LMO(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 oToE DESCRIÇÃO oo ATO! EVENTO '5153953525991 

1 | 002 ALTERACAO 
026 2 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 

 Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: 

Local Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL _ 

E] DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

Non-lets) Empresariallais) igual(ais) ou semelhante(s): 

E! SW¡ lj Sw¡ Processo em Ordem À decisão 

__¡_l'__ 
Data 

QNÃO _I_I-_ :Tí- DNÃO --¡_¡-: A Responsável Data Responsável Dana Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
_ _ 2" Exigência 3*' Exigência 4” Exigência 5” Exigência Ij Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) lj Processo deferido. Publique-se e arquive-se. EI E] D lj 

D Processo indeferido. Publique-se. 

I' I 

Data Responsável 

 

DECISÃO COLEGIADA 

E' Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 
E! Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. E] E] E] EI 
lj Processo indeferido. Publique-se. 

2° Exigência 3' Exigência 4** Exigência 5° Exigência 

I f 

ai' 

       
   

Data n l Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 4' 
.I IN .17- I .- A 

OBSERVAÇÕES ânferàídO l _ .¡ é¡ b?, uvuwuá à¡ 
08 t  *indir-s ?ã ' 0,_ f; 

Maria das Graça 14:3' 3"” °MG  g Licitações e Contratos - SAAE Piumhi - 1  



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Registro Digital  
u l 

k 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. de 

nire 3120764389-5 e protocolado sob o n° 1612572385/ em 28f03I2016, encontra-se registrado na 

Jucemg 60h o n° 5725633, em: 30/03/2016. 

O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Roberto Sylvio Nadalin Junior. 

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. 

Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços f Validar Documentos 

(httpzllportalservicos.jucemg.mg.gov.brfPortaIIpages/imagemProcessolviaUnicaJsf) e informar o 
número de protocolo e chave de segura__nça_ abaixoz' 

Número de Protocolo Chave de Segurança r l. 

16/257238-7 QfAY 

Capa de Processo 

Assinante(s) 
CPF Nome _ 

002.285.266-20 LUIZ CLAUDIO PORTO GONCALVES 

000.645.486-00 JOSE CLAUDIOPOSSAS _GONCALVES 

Documento Principal n 

Assinante(s) 

ÇPF Nome 

000.645.486-00 JOSE CLAUDIO POSSAS.GON_CALVES 

002.285.266-20 LUIZ CLAUDJO PoRro GONCALVES ¡ J 

M2 

 //% 
Marinelyâde Paola Bomfim: 373.636.956-00 

Cbnjreee Cúnfürâggrjnoêhí°íã ;Fwevwg 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 30 de Março de 2016 

à, 



VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ: 08.250.241/0001-09 
NIRE: 3120764389-5 

A filial 04 funcionará na Rua dos Guatambus, 81, Quadra QC 02 Lote 11, Aldeia do Vale, Bairro Sitio 

de Recreio Mansões Bernardo Sayão CEP: 74681-225 - Goiânia - GO. 

O objeto social da Filial 04 será: 

1) o comércio de compra e venda de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e 

agricultura, novas e usadas, suas partes, peças, componentes e acessórios; 

2) a importação de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e agricultura, suas 

partes, peças, componentes e acessórios; 

3) a prestação de serviços de intermediação de compra e venda de máquinas e equipamentos; 

4) a prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura em máquinas pesadas para engenharia 

civil, terraplanagem e agricultura de origem nacional ou estrangeira; 
5) a intermediação de contratos de arrendamento mercantil e financiamentos; ' 

6) assistência técnica em tratores e equipamentos. 

II - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
Em razão das alterações acima descritas, resolvem os sócios consolidar o Contrato Social da 

Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade gira sob a denominação social de VALENCE MÁQUINAS E EQU|PAMENTOS LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE E FlLlA|S 
A matriz está estabelecida na Rua Francisco Ildeu da Fonseca, n? 450, bloco C, bairro Pilar, em Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.390-012. 

A sociedade possui as seguintes filiais: 
(i) Filial 01: Rua Filomena Nunes, n9 58 - Lote: 01 - PAL 46643 ~ bairro Olaria, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 21021-380; 
(ii) Filial 02: Rodovia BR 050, n? 6.049, bairro Jardim Umuarama, Uberlândia/MG; 
(iii) Filial O3: QI 12, Lote 17/18, Bairro Setor Industrial (Taguatinga) - Brasilia/DF; 
(iv) Rua dos Guatambus, 81, Quadra QC 02 Lote 11, Bairro Sitio de Recreio Mansões 

Bernardo Sayão, - Goiânia/GO. 
Fica designada uma parcela de RS10.000,00 (dez mil reais) do capital social para cada filial. 

parte do território nacional ou no exterior, fixando, para fins legais o destaque do capital social 

para cada uma delas. - Confege @que 
o  

  
A sociedade poderá, por deliberação dos quotistas, abrir e encerrar outras filiais, em qualquer ?N 

2 @Q l  
- ra Barros Goulart - . 

- GORA 
Licitações e contratos - SAAE Piumhi - M0  



VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ: 08.250.241/0001-09 
NIRE: 3120764389-5 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO 

A sociedade tem prazo de duração indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/09/2006. 

CLÁUSULA QUARTA - oo OBJETO SOCIAL 

A Matriz tem por objeto social: 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

o comércio de compra e venda de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem 
e agricultura, novas e usadas, suas partes, peças, componentes e acessórios. 
a importação de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e agricultura, 
suas partes, peças, componentes e acessórios; 

a prestação de serviços de intermediação de compra e venda de máquinas e 

equipamentos; 

a prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura em máquinas pesadas para 

engenharia civil, terraplanagem e agricultura de origem nacional ou estrangeira; 

a intermediação de contratos de arrendamento mercantil e financiamentos; 
assistência técnica em tratores e equipamentos. 

As filiais 01, 02, O3 e 04 têm por objeto social: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

o comércio de compra e venda de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem 
e agricultura, novas e usadas, suas partes, peças, componentes e acessórios; 
a importação de máquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e agricultura, suas 

partes, peças, componentes e acessórios; 

a prestação de serviços de intermediação de compra e venda de máquinas e 

equipamentos; 

a prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura de máquinas pesadas para 
engenharia civil, terraplanagem e agricultura de origem nacional ou estrangeira; 
a intermediação de contratos de arrendamento mercantil e financeiro; 
a assistência técnica em tratores e equipamentos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de RS 3.800.000,00 (três milhões oitocentos mil reais), sendo RS 2.294.000,00 
(Dois Milhões Duzentos e Noventa e Quatro Mil Reais) totalmente integralizado e subscrito R$ 

1.506.000,00 (um milhão quinhentos e seis mil reais a ser integralizado em moeda corrente 
nacional, sendo o capital total dividido em 3.800.000 (três milhões e oitocentos mil) quotas no 

valor de RLS 1,00 (um real) cada, assim distribuidas entre os sócios 

GA/kPB/Lô ao - jÊvÍê  
 

   Maria das Gregg¡ 
Licuqçoan e c o. ' sAAE Piumhi - Ma 

p_ 
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VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ: 08.250.241/0001-09 
NIRE: 3120764389-5 

SÓClO QUOTAS VALOR DAS QUOTAS VALOR DAS Total Capital Social 

íntegralizadas QUOTAS (R5) !ntegraíizar QUOTAS (RS) RS 

José Cláudio Pôssas Gonçalves 2.276.463 2.276.463,00 1.510.997 1.510.997,00 3.787.460,00 

Luiz Cláudio Pôrto Gonçalves 7.537 7.537,00 5.003 5.003,00 12.540,00 

TOTAL 2.294.000 2.294.000,00 1.506.000,00 1.506.000,00 3.800.000,00 

Parágrafo Único. A responsabilidade de cada quotista, na forma do disposto no art. 1.052 do 

Código Civil/2002, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMÍNÍSTRAÇÃÔ 
A administração da Sociedade será exercida pelos sócios JOSÉ CLAÚDIO PÔSSAS GONÇALVES e 

LUIZ CLÁUDIO PÕRTO GONÇALVES, em conjunto ou isoladamente, aos quais competirá a 

representação da sociedade, em juízo e fora dele, ativa e passivamente. 

Parágrafo 19. A representação da sociedade se dará em juízo ou fora dele, inclusive na assinatura 
de contratos de financiamentos, avais, aquisição e alienação de bens do ativo pelo sócio detentor 
de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. 

Parágrafo 29. A sociedade poderá outorgar procurações assinadas pelo sócio que represente pelo 

menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, as quais conterão, necessariamente, 
poderes expressos e específicos para a prática do ato e o prazo de validade, que não excederá de 

O1 (um) ano, exceto no caso de procurações com cláusulas "ad judicia", as quais poderão ter prazo 
indeterminado de validade. 

Parágrafo 39. incluem-se dentre os poderes de administração, mas a tanto não se limitam, a 

representação perante a administração pública, direta e indireta, repartições, autarquias, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, federais, estaduais e municipais, terceiros em 

geral, notadamente em relação a bancos e quaisquer outras entidades financeiras, públicas e 

privadas. 

Parágrafo 49. O uso da denominação social é restrito aos negócios e interesses da sociedade, 
sendo vedado o seu uso em negócios estranhos ao objeto social, especialmente avais, fianças e 

prestação de garantias. 

CLÁUSULA SÉTIMA - oA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 

As quotas são livremente transferíveis entre os sócios, vedada a cessão ou transferência a 

terceiros sem a expressa anuência do outro sócio, ao qual é garantido o direito de preferência, em 

igualdade de condições com terceiro interessado. 



VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CN PJ: 08.250.241/0001-09 
NIRE: 3120764389-5 

CLÁUSULA OITAVA - DA SUCESSÃO 

A sociedade não se dissolverá por morte ou decretação de incapacidade civil ou insolvência de 

quaisquer dos sócios, permanecendo integra entre o sócio remanescente e os herdeiros ou 

sucessores do sócio falecido ou incapaz. 

CLÁSULA NoNA- oo QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO 

Todas as deliberações serão tomadas por pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos votos, 
representados por quotas do capital social, inclusive para a exclusão de sócio, e sem a necessidade 
da assinatura do sócio excluído. 

CLÁUSULA DÉCIMA - oo EXERCÍCIO socIAL/ RESULTADOS 

O exercicio social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o 

balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras de resultado do exercício. É facultado 
à sociedade, por decisão dos sócios, estabelecer balanços intermediários. 

Parágrafo Único. Os lucros apurados, conforme decisão dos sócios, serão distribuidos 

independentemente da proporção das participações de cada um no capital social e os eventuais 
prejuizos suportados pelos sócios na proporção de suas participações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO USO DO NOME EMPRESARIAL 

O uso do nome empresarial sera' restrito aos negócios e interesses da sociedade, sendo vedado o 

seu uso em negócios estranhos ao objeto social, especialmente avais, fianças e prestação de 
garantias, exceto por expressa autorização dos sócios que detiverem mais de % (três quartos) do 
capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Os sócios declaram, sob a responsabilidade individual e as penas da lei, que não estão incursos nos 

crimes irnpeditivos do registro deste instrumento na JUCEMG ou que impeça de exercer atividades 
mercantis. 

cLAUsULA DÉCIMA TERCEIRA - oo FORO 

O foro da comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, é o competente para dirimir 
qualquer pendência resultante da aplicação deste instrumento, renunciando os contratantes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CN PJ: 08.250.241/0001-09 
NIRE: 3120764389-5 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, juntamente com duas 

testemunhas, sendo esta única via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte/MG, 24 de março de 2016. 

LUIZ CLÁUDIO PÔRTO GONÇALVES JOSÉ CLÁUDIO PÔSSAS GONÇALVES 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Registro Digital 

Documento Principal 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GER/MS 
Registro Digitalt 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

  
Identificação do(s) Assinante(s)' 
CPF Nome 

582.634.706-68 ROBERTO SYLVIO NADALIN JUNIOR 

873.638.956-00 MARINELY DE; PAL/LA--BOMEIM - í: ' 

 
 

Ônímg 5g_ 5¡ a 
os/ae//ã 3 

N EE) 
' _ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

ertifico registro sob o n° 5725633 em 30/03/2016 da pras ALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Nire 31207643895 e protocolo 
162572387 - 28/03/2016. Autenticação: 5921CF1291 C453A06A1E209FB851148D7B2B71. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/257238-7 e o código de segurança QfAY Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada ern 09/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária~GeraL _ _.  pág. 11m nun 

m 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 30 de Março de 2016 
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A  i, o JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GER 
Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

162572387 J163963626991 28/0312016 

Identificação: do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

002.285.266-20 LUIZ CLAUDIO PORTO GONCALVES 
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ATO 

002 - ALTERACAO 

NIRE CNPJ 

31207643895 
NIRE ANTERIOR PORTE 

NOME EMPRESA 

VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

IT . ;  'z Mass"" , Ç" ' 

NOME FANTASIA 

EREC .sw  "N "t v 

*IIIJIIIÊLW  ~ N¡ 
TIPO DE LOGRADOURO 

RUA 

I 

. 1 -u í 

LOGRADDURO 

H3: m- M; 

FRANCISCO ILDEU DA FONSECA 

¡P/m ig¡ gy; 
I  a Nizâtaãíãêâãaii 

 If. 
*até 

NÚMERO 

450 

_Êür-J. 

-;^.^*:=-:-'....--:.-1~:+r'~:.4 

faz:: 

COMPLEMENTO 

BLOCO: C: 

BAIRRO 

PILAR 

à 
Il MUNICIPIO 

BELO HORIZONTE 
CEP 

30 .390-01 2 

UF 

MG 
PAIS 

BRASIL 
1 

fi  
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ENDEREÇO ELETRONICO 

fiscal@valence.com.br 

TELEFONE 

(31) 3339-3050 
      
 

 
DESCRIÇÃO 

I ›x_  
 a 

F 

DAT OÀ ASSINATURA 

24f03l2016 
  

ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 

INICIO DAS ATIVIDADES 

  

HOME PAGE z :nm-s _ vga-a... .. &gramas; 
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    CONSULTA VIABILIDADE CADSINC - RECIBO    CADSINC - IDENTIFICADOR 

É 

   

OBJETO SOCIAL 

10000.00 

VALOR CAPITAL SOCIAL R5 INICIO oAs ATIIDES 
2410312016  

 

   

'Ç ñscal@valence.com.br 

3 OBJETO SOCIAL 

f O Comércio de compra e venda de máquinas pesadas para engenharia civil, Ierraplanagem e agricultura, novas e usadas, suas partes. peças, 
componentes e acessórios: a importação de máquinas pesadas para engenharia civil. terraplanagem e agricultura, suas partes. peças. componente 

o de compra e venda de máquinas e equipamentos: a prestação de serviços de mecânica, iu acessórios; a prestação de serviços de intermediaçã 
e pintura em máquinas pesadas para engenharia Civil, Ierraplanagem e agricultura de origem nacional ou estrangeira; a intermediação de contratos ' 

POssUI VIABILIDADE FILIAL? ' CONSULTA OE VIABILIDADE CAosINc - RECIBO CADSINC - IDENTIFICADOR 

Não 

TIPO DE LOGRADOURO LOGRADOURO NÚMERO 

RUA D0_S GUATAMBUS 81 

COMPLEMENTO BAIRRO 

QUADRA QC02 - LOTE 11 SITIO DE RECREIO MANSOES BERNARDO SAYAO 

CEF MUNICIPIO UF PAIS 

74.681-225 GOIANIA GO BRASIL 

- ENDEREÇO ELETRONICO  
 

.116396362699 

 
Págin 1de 2 



 DADOS FCN - Módulo Integrador Data: 2810x2016 

Hora: 14:42:45 

:g arrendamento mercantil e financiamentos; assistência técnica em tratores e equipamentos. É i 

,._..m_..,_~..».l r 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - FILIAL 

  CNAE TIPO DESCRIÇÃO 5;'<""Pa."'- a as» 

3314712 Secundária MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 

3314716 Secundária MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS 

3314717 Secundária MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E 

CONSTRUCAO, ExCETO TRAToREs 
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;à INICIO DAs ATIVIDADES  
.ff 10000.00 24r03r2016 ç  POSSUI VIABILIDADE FILIAL? CONSULTA DE VIABILIDADE CADSINC - RECIBO cADsINc - IDENTIFICADOR   Não  
à: TIPO DE LOGRADOURO LocRADoURo NÚMERO  
1 QUADRA QI 12 SIN   COMPLEMENTO BAIRRO 'Ê 

f; SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) -, 

;l .. 

l; CEP MUNICIPIO UF PAIS ;: 

à; 72.135-120 BRASILIA DF BRASIL   ENDEREÇO ELETRONICO  
É! ñscal@valenoe.com.br  
1:; OBJETO SOCIAL  
lã O comercio de compra a venda de maquinas pesadas para engenharia civil, terraplanagem e agricultura. novas e usadas, suas partes. peças,  
L componentes e acessórios; a importação de máquinas pesadas para engenharia civil. terraplanagem e agricultura, suas partes, peças, componentes e   acessórios: a prestação de serviços de intermediação de compra e venda de máquinas e equipamentos; a prestação de serviços de mecânica, funilaria à 

e pintura em maquinas pesadas para engenharia, Civil. terraplanagem e agricultura de origem nacional ou estrangeira; a intermediação de contratos d( 
;I arrendamento mercantil e ñnanciamentos; assistência técnica em tratores e equipamentos.  
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_ ..TT 2:' .': 
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i, 4661300 Secundária COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO 
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VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Uberlândia 

TEL: (34) 3228.0000 

Brasilia 

TEL: (61) 3426.5750 

Goiânia 

TEL: (62) 3412.1303 

Rio de Janeiro 

TEL: (21) 3514.6900 

Belo Horizonte 

TEL: (31) 3389.3050- 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

Ref.: SAAE PIUMHI/MG 
Processo Licitatório N” 344/2016 
Pregão Presencial N° 009/2016 

Valence Máquinas e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 08.250.241/0001-09, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. Ernani Augusto Wenceslau Ramirez, portador do 

Documento de Identidade n° MG-5.431.451/SSPMG e inscrito no CPF sob o n° 002.330.116- 

33, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação 

acima referenciado, a teor do art. 4°, Vll da Lei Federal n° 10.520/02, sob pena de 

responsabilização nos termos da Lei. 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2016. |í3.25o.241/ooo1-oí| 
I.E. 001.019.553-0040 

"' VALENCE MAQUINAS E .. Valence Máquinas e Equipamentos EQLHPAMENTOS LTDA 

Rua Francisco lldeu da "Fonseca, 450 Ernani Augusto Wenceslau Ramirez 
B. Pilar - CEP 30390-012 Diretor Comercial 

CPF 002.330.116-33 |_BE|_0 HOR|z0NTE - MG-J 
RG MG-5.431.451/SSPMG 

f* 

- www.valencemaquinas.com.br 





Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 
s 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 9 l 2.016 

!wo de documento. Proposta 
~ e- 

' Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo"... 10600 I 2016, sexta-feira, 9 de setembro de 2016 08:40:00 
Requerente. BAIVIAQ S A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMEN 18.209.965l0001l54 

Finalidade... PROTOCOLO PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO HABIL 

Detalhes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosiJLrpt Página 1 





 
PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n9 18.209.965/0001-54, inscrição Estadual n9 186.140008.00-05, estabelecida à BR 

381 - Rodovia Fernão Dias, n9 2111, Bairro Bandeirantes em Contagem-MG, CEP 32.240-090, neste ato 

representada pelos seus diretores Srs. CLEMENTE DE FARIA JÚNIOR, Brasileiro, Casado, Empresário, portador 
da carteira de identidade n9 M-10.415.770, expedida pela SSP/MG, CPF/MF n9 014.230.266-08, residente e 

domiciliado à Rua Bambuí n9 25, apt9.1800, Bairro Serra, CEP 30.210-490, em Belo Horizonte - MG, 

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO, Brasileiro, Casado, Administrador de Empresas, C.I., n9 M-219.071 

expedida SSP/MG, CPF/MF n9 045.099.786-34, residente e domiciliado à Alameda das Palmeiras nE 551, 

Bairro São Luiz, Pampulha em Belo Horizonte - MG, CEP 31.275-200, MAXIMINO PINTO RODRIGUES, 

Português, Casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado Rua João Antônio Azeredo, 350/400, 

Bairro Belvedere em Belo Horizonte -MG, CEP 30.320-610, C.I. n9 M-245.734, expedida SSP/MG, CPF nã' 

014.335.046-34, nomeialm) e constituiijem) seuis) bastanteis) procurador(es) o(s) Sr(s). LUIZ CARLOS 

MARTINS FERREIRA DE MELO, Brasileiro, Casado, Diretor Adjunto de Vendas, C.I n9. M1.311.528, expedida 

SSP/MG, CPF n9 328.257.656-00, residente e domiciliado a Rua Engenheiro Zoroastro Torres, 384, apto 904, 

/N ç Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG; PEDRO VITOR DE FREITAS SILVA, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, 

ñ lances verbais de preço, conceder descontos relativos ao desenvolvimento da reunião de lícita 

C.I. n9 MG-11.631.065, expedida SSP/MG, CPF n? 053.921.556-26, residente e domiciliado à Rua Cesário 

Alvim, 220- apto 202, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/ MG, CEP 30.720-270,- LEONARDO GRECO 

GUIMARÃES, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF n9 362.140.196-20, C. I. nr. 13.873.999, expedida SSP/MG, 

residente e domiciliado a Rua Doutor Lucidio Avelar n9 190/303 - Bloco A, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, 

CEP 30.493-165; VICTOR PEREIRA VERNER, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF n9 660.320.406-15, C.I. n9 M- 
4.644.610, expedida SSP/MG, residente e domiciliado à Rua José Faria Tavares, 21 - Bairro Ouro Preto, Belo 

Horizonte/MG, CEP 31.320-280; FREDERICO NAZAR XAVIER, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, C.I. n? MG- 

10.742.761, expedida SSP/MG, CPF n9 046.268.986-70, residente e domiciliado à Rua Padre Joaquim Martins, 

n9. 1320 - apto 203, Bairro: Europa - Contagem l MG, CEP 32.042-200; CHARLES FERREIRA MAGALHÃES, 

Brasileiro, Solteiro, Vendedor, C.I n9 MG 11.197.139, expedida SSP/MG, CPF nE 113.329.736-63, residente e 

domiciliado à Rua Cocal, ni' 641, Bairro Novo Riacho - Contagem/MG, CEP 32.285-060; GUILHERME BARROS 

NOGUEIRA, Brasileiro, Solteiro, Gerente de Vendas, CPF n9050.111.306-14, C.I. nã' M-8.451.400, expedida 

SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Aristóteles Caldeira, 847 - apto 801, Bairro Alto Barroca, CEP 30.431- f_ 

054, Belo Horizonte/MG; com poder(e5) específicas), para, em conjunto ou separadamente, em nome _ ._ =_ 

outorgante, representa-la, perante à quaisquer órgãos públicos, com a finalidade de participar em licitaçõ ,ff t, _”  
de quaisquer modalidade, para concordar, transígiir, interpor e desistir de recursos, formular ofert rop Jg!  A - “ 

, asSInaQIJvc 1 ' 

proposta proveniente do referido processo licitatório, enfim praticar todos os atos neces r'os ao ñel 

cumprimento deste mandato, SENDO o PRESENTE INSTRUMENTO VÁLIDO ATÉ VINTE E UM 

DOIS MIL E DEZESSETE (21/03/2017). 
. \ 

ââüg/ Contagem, 28 de março de 2016/, .. n  2° @Flock/r 
Mzytçino Pinto Rodrigues .r 

r .L v 
MINAS GERAIS Contagem: BR 351 Rod.Fernão Dlas- Km oz - ° 2111 'CEP 32240- V - . 

Montes Claros: Av. Dulce Sarmento, 1896n' CEP 39401-485 'qlgglg iÊiÉlJãÉgãÊâ-ÊQBOUB ;aãagãiiáiõgsãggâg Varginha: Rua Joaquim Paraguai. 100 V CEP 37026-100 'Teig (35) 3590.2300 v Fax ¡35)3690_2305 
Uberlândia: Rua Bernardo Sayão. 225 V CEP 38405-234 7 Tei.: (34) 3222-7001 V Fax (34) 3222-5915 

BAHIA Salvador: Rua Dr.AItino Teixeira. n" 1003 'CEP 41233-010 'T I ' 71 - V 

Teixeira de Freitas: Av. Presidente Getúlio Vargas. 184 'CEP 4599B-3Ê6"(TeI).:?fáãgsítfgô33izaêaicíçiàfãgsfáàgi; 

 
  

  
 BAMAQ SIA- Bandeirantes Máquinas e Equipamentos 

CEARA r-' tl : ' . ' or a eza Rua Neuzrnha Parente, n° 530A 'CEP 60870-810 VTeI.. (85) 3274-8613 ' Fax (85)3274-3613 
PIAUÍ Teresina: Av. Prefeito Wall Ferraz, 9317 'CEF' 64.022-800 VTeL; (as) 2197-7300 
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COMISSÃO pe? TE DE LICITAÇÃO 
Maria das r raças Ferreira Barros Goulart 
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Licitações e contratos - SAAE Plumhl ~ MG 
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BAMAQ  
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO As CONDIÇOES DE 

HABILITAÇÃO 
_í u_ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 

PROCESSOLICITATÓRION°344/20 1 6 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Bamaq SIA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, inscrita no CNPJ sob o n°, 

18.209.965/0001-54 , por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr. 
'A1 Leonardo Greco Guimarães, portador do Documento de Identidade n” MG13.873.999 e inscrito 

no CPF sob o n° 362.140.196-20 , DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei Federal 

n°10.S20/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

Piumhi, 09 de setembro de20l6 

/ l. E. 186.140008.0005  óm,,_,,_,,4, 44a çwr/_üwg BAMAO Slim-BANDEIRANTES MÁQUINAS 

CPFE 302.140.196-20 . c.: . RG: MG13.873.999 B_ BÀNDEMNTES -_ CEP S-zzdmogn 
Profissao. Consultor de Vendas L CONTAGEM __ MG 

     Tic' ?IIÊIITRE * '" 

BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MATRIZ - BR 38| Rod. Fernão Dias, Km 02 N” 2.I |l - Bandeirantes - Contagem/MG - CEP 32240-090 - Fone: (3I) 3369-|3|3 I Fax: (SI) 33694742 

Uberlândia/MG - Montes Claros/MG -Varginha/MG ' Salvador/BA 'Teixeira de Freitas/BA -TeresinaIPI - Marituba/PA - Fortaleza/CE - São Luís/MA - ManausIAM 

www.bamaq.com.br 



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

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 344! 2016 
AQU|S|ÇÃO DE UMA RETROESCAVADE|RA PARA SETOR REDES E RAMAIS 

Processo de licitação: 9 f 2016, modalidade: 8 Pregão presencial 

0825024110001-09 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Número de parcelas: 1 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 30 dias Validade da proposta'. 08/11/2016 

COHÚÍÇÕSS de "T9191 CÍF Valor da proposta: 222.000,00 

Aceitação: Proposta aceita 
1820936510001-54 BAMAQ S A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQU|PAMEI~ 
Número de parcelas: 1 Prazo pl primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 30 dias Validade da proposta: 0811112016 

ÓÍÇÕSS de ¡Teteí C": _ Valor da proposta: 222.000,00 

*hueitaçãa Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaüeProposlaso1 .rpl págma 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  2373231610 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2016 

Protocolo: 1060812016, 09-391-2016 10124 

Na data e-hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. - 

1 RETROESCAVADEIRA COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4X4) 
Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance  

          08.250.241/0001-09 VALENCE MAQUINAS E EQ 222.000,00 Lance inicial aceito    ›   “Fã  '   Ã  .   , *      
Piumhi - MG, sexta-feira. 9 de setembro de 2016 

Prot: 10608 l 2016 

Maria das Gr ,  sfíBarros Goulart f egoa ro 

POB ARIA N° 028/2106 

mg .MMM 
/w Rosilaine F.Silva Figueiredo Márcia Silveira Silva 

l__ Comissão de apoio Comissão de apoio 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialüePregaoo1.rpt Página: 1 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

diremríaexccutivafgígsaaepiumhicomlvl' CNP. : .781816/ ' .l0 
Autarquia Nlunicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2ll w 37925-00 .êMHlfâ-I . - 'felefax 37-337I-1332 

PREGÃO PRESENCIAL N°p9/2o16 
PROCESSO LICITA TORIO 

N°344/2016 

PROPOSTA COMERCIAL 

/BAMAQ S/A BANDEIRANTES 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

s/VALENCE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782.81'- ',- 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 344¡ 2.016 

o É18.209965I000154 BAMAQ S A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Representante: 
LEONARDO GRECO GUIMARÃES Identiftcaçãm 13.873.999 SSP/MG Aceito 

Validade pr0p.: 11I08I2016 Prazo de entrega: 30 dias Proposta aceita 

Cod produto_ Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000004354 ÊÊTROESCAVADEIRA COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS 100 22200000 22200000 
MarÇaIModeIo: NEW HOLLAND I 81108 

Valor total da proposta: 222.000,00 

Sistema: MGFCompras - 
Página 1 
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BAMAQ SIA" BANDEIRABI 
MATRlZ - BR 38| Rod. Ferni 

U-berlândiafMG ' Montes Clare 

 



BAMAQ 
PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento clo(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que 

integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: BAMAQ SIA - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CNPJ: 18.209.965/0001-54 -Inscrição Estadual 186.140008.0005 
Endereço: BR. 381 RODOVIA FERNÃO DIAS, KM 02, N° 2.111- BANDEIRANTES - CONTAGEM/MG 

E-mail: rose@bamag.com.br Ileonardogreco@bamag.com.br 
Telefonelfax: FONE: (31) 3369-1029/(31) 3369-1864 - FAX (031) 3369-1034 
Representante Legal: Leonardo Greco Guimarães 
Identificação: CPF: 362.140.196-20 . C.I . RG: MG13.873.999 

Qualificação: Vendedor 

cód. Item Especificação Unid. l Marca Qtd Preço Total  Produto Unitário 
SAAE 

004354 01 Aquisição de uma Retroescavadeira, 
nova. Zerada de fábrica, ano/modelo 
2016, corn tração nas quatro rodas (4x4), 
com as seguintes características: 

1.1 - Motor diesel de 4 cilindros 

turboalimentado ( marca New Holland). 

1.2 - Potência bruta do motor: 101 HP. 

1.3 - Cabine fechada ROPSIFOPS de HOTÊÀIND 
acordo com as normas técnicas da ABNT EQUIPAMENTO j, 
e °'°°"°¡°¡°"ad°' ' MODELO 1 222 ooo oo 222 ooo oo 

B110B 
1.4 - Limpador do parabrisa e 

esguichador de água elétricos. 

15 - Bloqueio do diferencial traseiro 
com acionamento pelo operador através 
de Interruptor elétrico na alavanca de 

«d comando da caçamba. 

1.6-AIarme sonoro de monitoramento das 
funções vitais do equipamento no painel 
de instrumentos. 

1.7 - Kit iluminação e sinalização 
dianteiro e traseiro. 

1.8 - Peso operacional de 6.800 Kg. 

BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
MATRIZ - BR 381 Rod. Fernão Dias. Km 02 N° 2.1 ll - Bandeirantes - Contagem/MG - CEP 32140-090 - Fone: (3l) 33ú9-l3l3 | Fax: (3l) 33 -|742 

UberlãndialMG - Montes Claros/MG -Varginha/MG - Salvador/BA 'Teixeira de Freitas/BA 'Teresina/PI - Marituba/PA - Fortaleza/CE - São Luis/MA - Manaus/AM 

www.bamaq.com.br 



 Preventiva) de 2.000 horas 

BAMAQ 
T 1.9 - Raio de giro sem freios aplicados 

de: 5.200 mm. 

1.10- Força de escavação do retro 
cilindro da caçamba: 4.658 Kgf. 

1.11- Capacidade do tanque de 
combustivel: 135 litros 

1.12 -Caçamba dianteira com dentes 
com capacidade de 1,00m** 

1.13 -Equipamento traseiro 
com profundidade de escavação de 
4.727mm e caçamba de 30" e uma extra 
de 12" com dentes. 

1.14- Sistema eletrico: 12 volts. 

1.15- Espelhos retrovisores 
externos 

V 1.16- Tapete de borracha. 

1.17- Distância entre eixos de 2.175 mm. 

1.18- Capacidade de levantamento na 
caçamba frontal de 3.553 KG 

1.19- Rádio com entrada para pend drive 

instalado no equipamento. 

1.20- Pneu traseiro de 19.5 x 24 com 12 

lonas. 

1.21- Pneu dianteiro de 125/80 x 18 

com 10 lonas 

1.22-Lâmina reversível para 

caçamba frontal 

1.23 - PMP (Plano de Manutenção 

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

mu. 

ils 209 965/0001-51* 
1. E. 186.140008.0005 
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139013 139513 1311013   

    
POTÊNCIA BRUTA (SAE 11995) 94 hp (70 kW) 101 hp (75,3 kW) 101 hp (75,3 kW) 

PESO OPERACIONAL De 6.630 a 7.200 kg Dc 6.630 3.7.200 kg De 6.630 a 7.200 kg T - 

~ r ' 

PROFUNDIDADE DE ESCAVA O D 4,4 5,6 D 4,4 5,5 D 4,7 5,5 1P 
ÇA E a m E a 1T! E ?il m   é_ lí:.íííg>í *Oíí*  “'- 
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A New Holland apresenta os três modelos de retroescavadeira, com inovações tecnológicas, desempenho e - 

alta confiabilidade. Nos cinco continentes, a sua força global apresenta soluções locais para os segmentos em 
que atua e consolida a excelência da sua marca no mercado mundial da construção. 

$uas retroescavadeiras Série B são preparadas para os serviços mais exigentes. Escavação, elevação de 

carga e abertura de vaias nào são desafios. São atividades realizadas pelas retroescavadeiras Série B com 
rapidez e precisão. 

Elas se adaptam às condições mais adversas, porque estão equipadas com funções que aumentam sua 

versatilidade e produtividade, além de preservarem seus custos operacionais e. portanto. o valor do equipamento. 

KJ\ 
conheça agora um pouco mais das retroescavadeiras Serie B. 



ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA 
PARA ALTA PRODUTIVIDADE. 

MOTOR 
Potência e longa vida útil. 

AS retroescavadeiras Série B são equipadas com motores New Holland de 4,5 litros. O modelo BQOB tem 
motor com aspiração natural e bomba injetora de acionamento mecânico. As versões B95B e B110B possuem 
motores turboalimentados, que oferecem maior torque e potência. opcionalmente, os motores turboalimentados 

' podem vir com certificação Tier Ill. que significa baixa emissão de poluentes. Esses motores estão disponíveis 

sob consulta. 

Esses motores New Holland utilizam componentes roloustos e correias poli-V autoajustãveis para maior 
durabilidade. Jatos de óleo refrigeram a parte inferior dos pistões para um controle perfeito da temperatura, uma 

função que geralmente é reservada a motores de maior potência. 

Os motores New Holland vêm equipados com bombas de injeção Delphi. que garante menor ruído, redução 
de emissões e maior economia de combustível. 

O acoplamento do escapamento ao motor é atraves de um cone Venturi, que reduz as vibrações no 
escapamento, aumentando a vida útil e reduzindo o nível de ruído. 

@Refrigeração eficiente. 
Os radiadores são independentes, confeccionados em alumínio e estão posicionados em paralelo. O ar passa 
da parte dianteira da máquina para a traseira, garantindo a eficiência de refrigeração. 

TRANSM|SSÃO 
0 melhor aproveitamento da potência. 

A transmissão Power Shuttle possui quatro velocidades à frente e quatro à re, com comando mecânico de 
seleção de marchas e modulação eletrônica para inversão de sentido, o que proporciona mais conforto operacional 
e maior rapidez nos ciclos. O conjunto transmissão/conversor de torque está montado diretamente no volante do 

motor. o que melhora a distribuição de pesos e evita perdas de potência. 

O desacoplamento da transmissão, Declutch, é feito através de um interruptor localizado na alavanca 
de comando hidráulico. Esse sistema deve ser utilizado quando for necessário maior potencia hidráulica nas 

operações de carregamento. 



EIXOS E FREIOS 
Segurança nas condições mais extremas. 

As retroescavadeiras Série B têm o eixo dianteiro em carcaça única fundida. Os eixos dianteiros 4x4 

apresentam redução dupia de engrenagens, garantindo maior tração da máquina sem comprometer o vão livre 
sobre o solo. 

ea eixos traseiros têm a redução por planetárias localizadas nas extremidades. O bloqueio do diferencial 

possui acionamento elétrico através de interruptor localizado na alavanca de comando hidráulico. 

O freio de senriço e do tipo discos em banho de óleo e está montado na extremidade do eixo. 
O acionamento hidráulico é atraves de dois pedais, que podem ser acionados juntos ou separadamente. 

As retroescavadeiras Série B possuem freio de estacionamento do tipo SAHR (Spring Applied Hydrauiic 

Release), aplicado na transmissão. O acionamento é elétrico, através de interruptor no painel de instrumentos. 

SISTEMA HIDRÁULICO 

p, 

Força e agilidade em qualquer aplicação. 

O avançado sistema hidráulico das retroescavadeiras Série B é de centro aberto e de 
design simples. Ele tem um número menor de componentes em relação aos sistemas de centro 
fechado da concorrência. 

A bomba dupla de engrenagens oferece uma vazão hidráulica de até 152 L/min. 

A grande capacidade hidráulica dessas máquinas reduz os tempos de ciclo de carga e 

de escavação, alem de assegurar grande capacidade de elevação e força de desagregação. 

Outro ponto forte é a facilidade operacional: o controle da carregadelra e feito através de uma 
única alavanca, o que torna as atividades simples, sem nenhum esforço anormal e com grande 
precisão. Para levantar o braço. puxe a alavanca; e, para abaixar, empurre-a. Os movimentos 
da caçamba também são comandados por essa alavanca. Para fechar a caçamba, mova a 
alavanca para a esquerda; e, para abri-Ia, mova a alavanca para a direita. 
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CARREGADEIRA 
CICLOS RAPIDOS 

Mais força e mais capacidade de levantamento 

O equipamento frontal foi projetado para real izartarefas que necessitam de eievada força de desagregação e elevada capacidade 
hidráulica de levantamento. 

O braço apresenta perfil reto. e o basculamento da caçamba é feito por dois cilindros. Essa estrutura proporciona a melhor 
distribuição de carga no conjunto, evitando assim a torção do braço. 

,x05 sistemas automáticos de nivelamento da caçamba e retorno à posição de escavação evitam a perda de material e auxiliam 
o operador durante as operações de carregamento, reduzindo o tempo de ciclo. A caçamba tem um ângulo de descarga de 45°, 

que permite o esvaziamento completo e rápido. 

O design do braço e do capô do motor articulado proporcionam ampla visibilidade da caçamba e da área de trabalho, tornando 

a operação mais segura. 

São disponiveis como opcionais o acoplamento rápido mecânico e as Caçambas 4x1 e 6x1. Esses opcionais tornam as 
retroescavadeiras Série B mais versáteis e adequadas para atender a qualquer necessidade de operação. 

A carregadeira possui apenas 16 pinos selados, que não necessitam de lubrificação diária, reduzindo o tempo e o custo de 

manutenção. 

ESCAVADEIRA 
tb equipamento traseiro possui pivotamento central, e o suporte do implemento é fundido, não apresentando nenhuma tensão estrutural causada por soldas. A trava de segurança do braço tem acionamento mecânico através de alavanca de dentro da cabine 

do operador. 

o braço do equipamento traseiro é curvo em estrutura de caixa fechada. com perfil mais estreito, combinando força e leveza, além de permitir maior visibilidade da área de operação. O perfil curvo do braço permite escavar mais próximo da máquina e facilita 

o carregamento de caminhões. 

Os cilindros são montados contrapostos e em linha. externamente ao braço, não enfraquecendo a estrutura e reduzindo os esforços sobre os componentes. Todo esse conceito proporciona elevada força de escavação e alta capacidade de levantamento 

com uma estrutura mais leve, porém robusta e resistente. 

da necessidade da aplicação. 
A caçamba tem dois pontos de articulação que permitem selecionar mais força de escavação ou mais velocidade, deqendendjpw 

O braço extensível aumenta a profundidade de escavação para 5.623 mm e está disponível como opcional para todo os modelos. A estrutura do braço tem peso reduzido na extremidade. necessitando de menos potência hidráulica para levantamento. 

Além do braço extensível, estão disponíveis como opcionais o engate rapido mecânico ou hidráulico e a instalação hidráulic 
para martelo rompedor. 

ã 
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CABINE 

Comodidade para 
mais produtividade. 

Espaço para desenvolver melhor as atividades na obra e essencial. Nas 
retroescavadeiras Série B, o operador não necessita levantar do assento 
para gira-lo. 

Todos os comandos, como as alavancas da transmissão, comando 
da carregadeira, interruptores, alavancas de acionamento de luzes e 

limpador de para-brisa, estão posicionados de forma ergonômica. O painel 
de instrumentos é de fácil leitura e possui luzes indicativas com alarmes 
sonoros sobre o funcionamento dos pontos vitais da máquina. Todos . 
esses recursos permitem fácil gerenciamento da máquina. k-J 

O ar-condicíonado do tipo HVAC proporciona um rápido equilíbrio 
térmico dentro da cabine, seja refrigerando ou aquecendo. O acesso e 

feito por ambos os lados (B95B e 511GB) através de amplas portas, que 
permitem abertura de 180 graus. 

Design do braço. 

As retroescavadeiras da Serie B têm o design do braço da retro: curvo 

e mais estreito. Esse design não somente reduz a altura de transporte, 
como também aumenta a potencia de escavação, além de oferecer 
uma excelente visibilidade e permitir escavações mais próximas do 
equipamento. 

U* A cabine com colunas mais estreitas, o capô inclinado e a posição do 

operador oferecem ampla visibilidade em qualquer direção, proporcionando 
mais segurança, inclusive em locais corn espaço reduzido. 



MANUTENÇÃO SIMPLES 
Com capô basculante. 

A rotina de manutenção e' bastante simpiificada nas retroescavadeiras Série B. O capô bascutante é de 
fácil abertura e articula para trás, permitindo amplo acesso ao compartimento do motor. Todos os pontos de 
verificação diária estão localizados convenientemente de maneira que possam ser alcançados a partir do chão. 

O abastecimento dos reservatórios hidráulico e de combustível, bem como as trocas de óleo do motor e da 
transmissão, é feito ao nívei do solo. 

 intervalo de troca do óleo do motor toi estendido para 500 horas, reduzindo o tempo de máquina parada 
para manutenção. 

m a) l, -.-. HHHHIHIIÃHI' 
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  Holland 
Modelo ......................................................................................... ..F4GED404B*D6U2 

 
Número de cilindros.. 

Cilindrada L (Ííla)   L (274 in3) 

Potência bruta (SAEJ1995) hp (kW) ............................ .. 94 hp (70,3 kW) a 2.200 rpm 

Potência liquida (SAEJ1349) hp (kW) .......................... .. 90 hp (66,7 kbV) a 2.200 rpm 

Torque bruto máximo (SAEJ1995) ........................ ..34B,5 Nm (257 Ioft) a 1.400 rpm 

Torque líquido máximo (SAEJ1349)  Nm (252 Ib.ft) a 1.400 rpm 

 

 'f   
Capacidade da  Ah¡ 750 CCA 

Voltagem ........................................................................................................... ,.12 V 

     
Fabricante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carraro 

'lipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Power Shuttle com conversor de torque 

Marchas: 

Àfrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À ré: 

1” - 5,8 km/b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,D kmlb 

Zi - 9,3 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.11,2 km/h 

3* - 20,4 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6 km/h 

4' - 40,3 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 km/h 

lfsisrEnnfÃ000ninnÁo Licof  'l 
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lipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centro aberto 

Bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . Dupla de engrenagens 

Vazão oa bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Llmin 

Pressão máxima de alivio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 bar (2.973 psi) 

Sistema com válvula prioritária para a direção 

4x2 

Sem freio aplicado ................................................................... ..  
Corn freio aplicado ..................................................................................... ..2.510 mm 

   
4x4 sem tração acionada 

Sem freio aplicado ............... ..  mm 

Com freio  mm 
 

4x4 com tração acionada 

Sem freio aplicado ..................................................................................... ..5.200 mm 

Corn freio  ....3.430 mm  

(jARACTERISTICAS TÉCNICAS 

l oiÀTiÍnÉrno”x-_co§so:7a of 0 "d  
Cilindros da pá: 

Braço (2) .......................................... ..  mm x 726,7 mm Caçamba mm x 684,5 mm 

Cilindros da retro: 

Braço de elevação mm x 907 mm 

Braço de escavação (1)  mm x 702 mm 

Braço extensível  mm x 1.050 mm Caçamba  mm x 766 mm 

Giro (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..110 mm x 238,4 mm Estabilizador mm x 709 mm 

 

 
CAPACIDADES f  “ “Il  

Sistema de L 

Reservatório de  
Sistema hidráulico  
Óleo do motor (com  
Óleo transmissão 4x2 
Óleo transmissão 4x4  
Eixotraseiro    
Eixo dianteiro  
;na E3550 - a e o 1 

Peso operacional máquina base: 6.630 Kg 

Motor de aspiração natural, caçamba da carregadeira de uso geral com 0,88 m3, sem dentes, 

4x2, pneus traseiros 14.00 x 24, braço da retro standard, caçamba da retro 30"HD, sapatas do 

estabilizador standard, toldo FlOPS, assento sem suspensão, urna bateria, operador de 80 kg, 

reservatório de combustivel cheio e contrapeso standard. 

    

Peso operacional máximo: 7.200 kg 

Motor turbo, caçamba da carregadeira de uso geral com 0,88 m3, sem dentes, 4x4, pneus É '  traseiros 19.5 x 24 - l0L, braço extensivel, caçamba da retro 30"HD, sapatas do estabiliza 

standard, cabine fechada ROPS, assento com suspensão, duas baterias, operador de B0 kg, 

reservatório de combustível cheio e contrapeso opcional. 

sua | PNEU o a 

Dianteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .105/65 x 16-10L 

11Lx16-10L 
Traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 x 24-10L 

16,9 x 24-10L 

19,5 x 24-t2L 
4x4 

Dianteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5/B0 x i8-10L 

Traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,9x 24-tDL 

19,5 x 24-12L 

_DEÍABASTEÃÇÂME-NTO_  W «a 
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Unidade equipada com pneus dianteiros 12.5150 x 1B e traseiros 19,5L ii 24. 

#ñ-_Jüomprlmento totalÍ j  ' ~ _ e ' 7.030 min I iziairii . a c. full!” 'F9 _'°_°°'“'m?"*° °“"°“9a'“”a . _' 39,2**  “ Í. 

Altura máxima braço sÍâlld-W 3-315 mm (1 59:5") G. Profundidade de escavação 100 mm lala") 

Altura máxima braço telescópico 3.875 mm (152,6") H_ Laguna da uanspgrte 2.300 mm (9D,6"') 

Distância' entre eixos I. Alcance do estabilizador, operação 3.226 mm n27") 

D- _livra até 0 !GPO da Cabine J. Largura com os estabilizadores elevados ' 2.300 mm (90,B") 

DE S EMPENHO 

(íggjrãád 103133,; _caçamba-Age 1 ,D0 m” 

CARREGADEIRA 

a. .Altura total de operação mm 4.276 4.309 

1,19¡ Altura do pino da caçamba mm 3.481 3.481 

Í f_ l' Altura .de descarga mm 2.734 2.754 

d. Ângulo de descarga graus 45 45 

e. Alcance de descarga ' mm 725- 706 

Capacidade de levantamento (máxima altura) kg 3.627 3.553 

Capacidade de levantamento (nível do solo) kg 5.043 4.970 

Força de desagregação kgf 6.470 6.470 

F. Ângulo de recolhimento da caçamba ao nível do solo _ graus _ 40 40 

G. Profundidade de escavação mm 100 100 

%m 
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UTMW"   
Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Holland 

Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F4GE0454B*DBO1 

Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diesel, 4 tempos com infeção direta 

Aspiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turbo 

Número de cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4,5 L (274 in3) 

Potência Bruta 0801995] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 hp (75,3 kW) a 2.200 rpm 

Potencia Liquida (SAEJ1349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 hp (71,5 km!) a 2.200 rpm 

Torque liquido máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Nm (294 Ibtt] a 1.400 rpm 

Torque bruto maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406Nm (299 Ib.ft) a 1.400 rpm 

l - j 

Alternador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 A 

capacidade da bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Ah l 750 CCA 

Voltagem . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 

TRANSMISSAO  
Fabricante . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . .  . . . . . .Carraro 

Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Power Shuttle com conversor de torque 

Marchas: 

Àfrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Àré: 

l” - 5,B km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7,U Kmfh 

2° - 9,3 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,2 km/h 

3* - 20,4 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . 24,6 km/h 

4* - 40,8km/l1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,2 km/h 

rrrrr   Ma_ _   ._ , _  _  2,02,, o .___ 

. ' i 

SISTEMA HIDRAULICO ; 

Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centro aberto 

Bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupla de engrenagens 

Vazão da bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Umin 

Pressão máxima de alívio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 bar (2.973 psi) 

Sistema com válvula prioritária para a direção 

Q tamo DE emo  
4x2 

Sem freio aplicado . , . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.970 mm 

Com freio aplicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.510 mm 

4x4 sem tração acionada 

Sem freio aplicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.080 mm 

Com freio aplicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.990 mm 

4x4 com tração acionada 

sem freio aplicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 5.200 mm 

Com freio aplicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.430 mm 

 

 CARACTERÍSTICAS *TÍaCNI/CAS 

 ° ,  . . .      ____.___..  n  __ _. _ j , DIAMETRO X CURSO . É 

Cilindros da pa 

Braço (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 90 mm x 726,7 mm 

Caçamba (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm x 654,5 mrn 

Cilindros da retro 

Braço de elevação (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..127 mm x 907 mm 

Braço de escavação (1) (B95B) . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 120,6 mm x 702 mm 

Braço de escavação (1) [B110B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..127 mm x 702 mm 

Braço extensível (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7B,2 mm x 1.050 mm 

Caçamba (1) . . . . . . . . . . . . . . , . . . _ . . . . . . . . . . , . . . _ . . . . . . . . . . .. 88,9 mrn x 766 mm 

Giro (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110 mm x 236,4 mm 

Estabiiizador (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 mm x 709 mm 

l     
,PELABA§TECI,M,ENTQ,para  

Sistema de refrigeração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 L 

Reservatório de combustivel . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 L 

Sistema hidráulico (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 L 

Óleo do motor (com filtro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 L 

Óleo transmissão 4x2 . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 L 

Óleo transmissão 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,4 L 

Eixo traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 L 

Eixo dianteiro 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 L 

:v1 l 

é A à ESO 

Peso operacional máquina base: 6.630 kg 

Motor de aspiração natural, caçamba da carregadeira de uso geral com 0,88 m3, sem dentes, 

4x2, pneus traseiros 14.00 x 24, braço da retro semdard, caçamba da retro 30"HD, sapatas do 

estabilizador standard, toldo ROPS, assento sem suspensão, uma bateria, operador de B0 kg, 

reservatório oe combustivel cheio e contrapeso standard 

Peso operacional máximo: 7.200 kg 

Motor turbo, caçamba da carregadeira de uso geral com 0,88 m3, sem dentes, 4x4, pneus traseiros_ 

19.5 x 24 - 10!., braço extensivel, caçamba da retro 30"HD, sapatas do estabilizador standard( 1 
cabine fechada ROPS, assento com suspensão, duas baterias, operador de 80 kg, reservatório 

combustivel cheio e contrapeso opcional. 

 
Dianteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105165 x 16-10L 

11Lx16-10L 
Traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14x 24-10L 

16,9 x 24-10L 

19,5 x 24-12L 
4x4 

Dianteiro . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..125/80 x 18-10L 

Traseiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1E,9 x 24-10L 

19,5 x 24-12L 



 Comprimento total 7.030 mm (2I6,4”) |=_ Êg9r:l¡1¡ “'m°m°d3 *iaiêamba _ 39,2” 

B_ Altura máxima braço Standard 3.815 mm (1 50.2") c. Profundidade de escavação 10o mm _raca 

Altura máxima braço telescópico 3.875 mm (152,6") H_ Largura de transporte 230g mm (gay) 

0 Distância entre eixos 2475 mm (Wi l. Alcance do estabilizador, operação 3.226 mm n27") 

D- Altura até 0 'GPO da 939m9 3379 "ll" l1"3"l J. Largura com os estabilizadores elevados 2.300 mm (9U,6")  Íêãiwrtíaro  s** “" 23321 m  ' r crer) a "' 

DE SEMPEN H0 

caçamba de 0,88 m” caçamba de 1,00 m* 

CARREGADEIRA 

a. Altura total de operação mrn 4.276 4.309 

Mb. Altura do pino da caçamba mm 3.481 3.481 

,r Altura de descarga mm 2.784 2.784 

d Ângulo de descarga graus 45 45 

Alcance de descarga mm 725 706 _ 

Capacidade de levantamento (máxima altura) kg 3.627 3.553 

Capacidade de levantamento (nivel do solo) kg 5.043 4.970 

Força de desagregação kgf 6.470 6.470 

F. Ângulo de recolhimento da caçamba ao nível do solo graus 40 40 

G. Profundidade de escavação mm 100 100 

Unidade equipada com pneus dianteiros 125/80 x 18 e traseiros 19,5L x 24. 



CAPACIDAD ES D154 ELEVAÇÃO 
BRAÇO CURTO 1.750 mm BRAÇO EXTENSÍVEL, BRAÇO EXTENSÍVEL, 

RETRAÍDO ESTENDIDO 

20 

3-' 

õ F6 

32W (1475) J7ñ5I1T15) Il 
a: 

2385 m 

2345 M065¡ 
349511555) (rain) 

2505 ¡EMS! l 

33300530) 

3275 n55 

2225 

DIMENSÃO RETROESCAVADEIRA 

Braço com Braço extensível 

Retraído Estendida 

rn i m i i 
Profundidade máxima de escavação 4.426 174,3 4.586 180,6 5.623 221,4 

Profundidade de escavavação, fundo piano de 24 " 4.399 173.1 4.555 179,4 5.539 220,0 

Profundidade de escavavação, fundo' plano de 96" 4.034 158,8 4.206 165,6 5.310 " 209,1 , - _x 
Altura de carregamento 3.673 144,6 3.764 149,0 4.450 175,2 K 
Alcance de carregamento 1.160 45,7 1.266 49,8 2.078 81,8 

Aitura máxima de escavação 5.441 214,2 5.539 218,1 6.206 244,3 

Alcance máximo a panir do centro de giro ' 5.166 204,2 5.327 209,7 6.279 247,2 

Distância entre o centro de giro e o eixo traseiro 1.523 60,0 1.523 60,0 1.523 60,0 

RENDIMENTO RETROESCAVADEIRA 

Braço nuno Braço extensiva¡ 

Retraido Estendida 

Ângulo do rotação da caçamba 

Posição A 203” 2U2,5° 202,5” 

Posição B ' 159" 15a° 15a° 

Forças de escavação - Posição A kgf ibf kgf ibf kgf ibf 

Na caçamba 4.649 10.253 4.658 T0268 4.658 10.258 

No braço 3.833 8.451 3.674 8.100 2.523 5.732 

Forças de escavação - Posição B' 1 

Na caçamba 5.863 i 12.933 5.333 i 12.959 l 5.883 i 12.969 Í 
[Jo braco 3.395 i 3.533 acao f 5.113 i 2.577 l 5.902 i 

@PF Ê,\%@V 
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   i  CAPACIDADES DE ELEVAÇÃO 
Bngço Longo 2.052 .um BRAÇO EXTENSÍVEL, BRAÇO EXTENSÍVEL, 

RETRAJDO ESTENDIDO 

375511115) 

:soe 

170551 

5595 IEEE) 

2215 

' 21631590) 

i9) 

2205 (tom) 

DIMENSÃO RETROESCAVADEIRA 

Braço curto Braço enensível 

Retraitlo Estendido 

m 

Profundidade máxima de escavação , 4.727 185,1 4.586 180,6 5.623 221,4 

Prolundidade de escavação, fundo plano de 2' 4.695 184,8 4.556 179,4 5.539 220,0 

,srfrofondidade de escavação, fundo piano de B' 4.356 171,5 4.206 165,6 5.310 200,1 
Aitura de carregamento 3.851 151,6 3.784 149,0 4.450 175,2 

Alcance de carregamento 1.418 55,8 1.266 49,8 2.078 81 ,B 

Altura máxima de escavação 5.624 221,4 5.539 218,1 6.206 244,3 

Alcance máximo a pariir oo centro de giro 5.450- 214,6 5.327 209,7 6.279 247,2 

Distância entre o ceniro de giro e o eixo traseiro 1.523 60,0 1.523 60,0 1.523 60,0 

RENDIMENTO RETROE SCAVADE IRA 

Braço curto Braço exiensivel 

Hetraido Estendido 

Ângulo de rotação da caçamba 
Posição A 203** 202,5” - 202,5° 

Posição B ' ' 159** 158" 158” 

Forças de escavação - Posição A kgf Ibi kgf Ibf kgf Ibi 

Na caçamba 4.658_ 10.269 u 4.658. 10.268 4.658 10.268 

No braço 3.754 8.276 3.674 8.100 2.623 5.782 

Forças de escavação - Posição B ' ' w é( 
@caçamba 5.333 _ 1 12.959 | 5.883 1 12.959 1 5.333 1 12.959 J 
mma __ 3.355 1 8.520 | 3.680 1 3.113 j 2.577 1 5.901  



CAÇAMBAS 
| Largura (mm) 1 Capacidade coroada (nFIjdJ) 

Garregadeira , .  _ _ _ _ 

Uso geral 1B90B E B95B) 2.248 0,88/ 1,15 

Uso-geral 151100) _ ' . Í2.24a__ 1,001101 

Multiúso 4x1 e 6x1 2.248 1,00/ 1,31 

Heooeseavadeira s _ _ - 

Caçamba HD 305 112" 0,09 l' 0,12 

Caçamba HD ' ' 457110" 0,14 10,10 

Caçamba HD 610 1'24" 0,201026 

Caçamba eo ' 702.130" = 0,201034 

Caçamba HD 914 136" 0,321042 

Equipamentos Padrão BQoB B95B I E1101'  
Motor _KIM 

Filtro de ar de elemento duplo seco 

Filtro de combustivel depapetde 10 microns com separador de agua 

Filtro de papel de t0 microns 

Pré-filtro dear com ejetor centrifugo de poeira 

Transmissão 

Transmissão Power Shuttle de 4 velocidades à frente e are totalmente sincronizadas, com conversor de torque 

Interruptor elétrico de desacoplamento de transmissão na alavanca de comando hidráulico 

Eixo Traseiro¡ Freios 

Redução final por planetárias 

Bloqueio do diferencial de acionamento elétrico 

Discos de freio em banho de óleo de acionamento hidráulico, montados na extremidade do eixo 

Freio de estacionamento: a disco, externo à transmissão. Acionamento elétrico na cabine 

Eixo Dianteiro _a_ 

Largura do eixo de 1.080 m 

Cubos de roda com B parafusos 

Direção hidrostática com valvula prioritária para direção 

Cilindros de direção integrados 

Eixo 4x2 ou 4x4 em carcaça única fundida 

Acionamento eletrico da tração dianteira com luz indicadora 

Sistema Elétrico 

Sistema de 12 volts 

.alternador de alta capacidade de QU-A 

Uma bateria 

caixa de fusiveis vedada e resistente a água 

Chave geral do sistema elétrico (automático) 

Luzes 

2 luzes de trabalho frontal e 2 luzes traseiras, com lâmpadas halogenas. posicionadas no alto da cabine 

Luzes de setas e freio 



 
Hetruescavadeira 

Braço curvo de pivotamente central n 

Controles da Escavadeira de 2 alavancas (padrão SAE) 

Braço curto: 181 kg 

Braço longo: 193 kg 

'Sapatasdos estabilizadores.  ' W 

contrapeso dianteiro de 142 kg 

Caçamba de 3d" HD com dentes aparafusados 

Toldo 

Certificação HOPSIFOPS 

mzñssdpñi amlíos os' fados “  "  
Espelho retrovisor interno 

Interruptor de partida 

Controle da buzina 

instrumentação analógica elétrica 

Tacometrolhorímetro 

Medidor de combustível 

Voltante fixo 

Saída auxiliar de 12 volts 

Predisposição para sinalizador rotativo 

Banco de vinii e suspensão mecânica 

Banco de vinil com apoio de braço e suspensão mecânica 

Cinto de segurança de 2" 

Cabine r-x 
_Êriricação eoPsrroPs 

Acesso por ambos os lados corn plataforma ptana 

Espelho retrovisor interno 

Porta-garrafa incorporado 

Gancho para roupa 

Predisposição para rádio 

Interruptor de partida 

Teto interno revestido 

Controle de buzina 

Tapete moldado 

Tapete simples 

Instrumentação elétrica 

Tacômetro/herimetro 

Medidor de combustívei 

no: interna central 



B90B B95B B1 1GB Cabine 

Direção fixa 

Saída auxiliar de 12 volts 

:tir-condicionado do tipo HllAC (aquecedor e ar-condicionado). 

Predisposição para sinalizador rotativo 

Janelas laterais com abertura de 1ao° lado direito 

Janelas laterais com abertura de 180** lado esquerdo 

Janela traseira ¡nteiriça 

Ventilador/aquecedor de 3 velocidades 

Para-sol dianteiro ajustável 

Banco de vinil com apoio de braço e suspensão mecânica 
'\.›k- 

Banco em tecido com apoio de braço e suspensão 'mecânica- 

Cinlo de segurança retrátil de 2" 

Carregadeira 

Nivelamento automatico da caçamba 

Função de "retorno a escavação” 

2 cilindros de elevação e 2 cilindros da caçamba 

Alavanca única de acionamento 

Trava de segurança do braço mecânica 

Caçamba HD de 0,88 m3 (1,2 jd3) 

Caçamba HD de 0,88 m3 (1 .2 jd3) com dentes aparafusados n 

Caçamba HD de 1,0 m3 (1,3 jd3) com dentes aparalusados 

Conexões com vedação tipo O-Ring !ace seal 

Sistema Hidráulico 

Tomada de pressão centralizada com conectores de engate rápido 
'a 

Bomba hidráulica de acionamento coaxial 

Bomba dupla de engrenagens 149 Umin 

Bomba dupla de engrenagens 152 Limin 

Circuito hidráulico de centro aberto 

_Segurança 
Toldo ou cebêne com estrutura RDPS/FOPS 

compartimentos com trava para motor, sistema hidráulico, bateria 

Tampa de combustivel com trava 

Buzina 

Alarme de retrocesso 
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Retroescavadeira 

Caçamba 12" 

Caçamba 18" 

Caçamba 24" 

p_ Lr-Caçêmba 36" 
A” l e Sistema hidráulico 

Equipamentos Opcionais | seus I esse | erros 
Motor 

Partida a frio Grid Healer 

Motor lier Ill 

Proteção do carter 

Sistema Eletrico 

2  de trabalho frontal e 2 traseiras adicionais u _ - ' , " ' n e A  
Retroeseavadeira 

Engate rápido mecânico da retroescavadelra 

Braço longo: 193 kg 

'ad/xp extensível: 403 kg 

«Cnorrlrapeso medio: 394 kg 

E Carregadeira 

Caçamba HD de 0,88 m3 (1,2 jd°i com dentes aparafusados 

Caçamba HD de 1,0 m3 (1,3 103) com dentes aparaiusados 

Caçamba HD de 0,88 m3 (1,2 m3) com lâmina reversível 

Caçamba HD de 1,0 m3 (1,3 jd3) com lâmina reversível 

Caçamba HD - 4x1 de 0,88 m3 (1,2 id3) ou 1,0 m3 (1,3jd3) com dentes aparalusados 

Caçamba HE) - 6x1 de 0,88 m3 (1,2 10°) ou 1,0 m3 (1,3 jd°l com dentes aparafusados 

Circuito para martelo retroescavadeira 

Circuito para ierramentas manuaisu 

Válvula de retroescavadeira para função extra com pedal de controle (7 vias bidirecionais) 

Veiculo geral 

Extintor 

Pintura de cores especiais sob pedido 

Espelhos retrovisores externos 

Sistema de monitoramento a distância 

FIeetForce l l l 

Pneus 

Veriücar a disponibilidade de pneus na página a - i | | 1 



à? New_ wav 
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l FLEETSYSTEMS    
NEW HOLLAND FLEETSYSTEMS. 

Soluções inteligentes com tecnologia de ponta da New Holland. 

A New Holland oferece o FleetSystems, um sistema inteligente que controla, de forma precisa, todos os movimentos da máquina, desde 0 seu 

comportamento até a sua localização exata. O FIeeSystems engloba telemetria, geoposicionamento e corte/aterro no terreno, controla as necessidades 

de manutenção e ainda cuida da segurança fisica de sua máquina. Tudo isso de forma simples e amigável. 

Esse sistema e a união de máquina, projeto da obra, gerenciamento de frota, controle total de gastos e desempenho operacional com tecnologia 

de ponta. operado pelos sistemas FleetForce e FleetGrade. 

ü 0 IM "\ 
FLEET FQRCE É? "EW ow""   d 

Maximize a produtividade da sua frota com 
planejamento eficaz e aumente a sua rentabilidade. 

O FleetForce New Holland e o sistema de telemetria que coleta informações sobre o desempenho da máquina e a sua 

localização, disponibilizando-as em um formato de fácil utilização. Com o suporte do especialista em FleetForce do seu 

concessionário, você terá mais eficiência, baixo custo operacional e maior rentabilidade. 

O hardware FleetForce e a assinatura avançada disponivel nos produtos da New Holland são perfeitamente integrados à 

máquina atraves do sistema de dados CAN-bus para permitir a você: 

o Maximizar a produtividade da sua frota 
O FleetForce proporciona desempenho e informações vitais sobre sua maquina. Com ele, você identifica as máquinas que 

não estão sendo utilizadas ou as que estão sendo muito utilizadas, compara o desempenho ou a tendencia das máquinas no 

consumo de combustivel ao longo das jornadas e avalia as notificações da máquina para otimizar o uso do seu equipamento. 
Além disso, você poderá configurar o sistema para receber em seu e-marisinais de alerta da manutenção agendada. 

o Planejar de forma eficaz 
0 FleetForce permite que voce controle a sua frota, identificando as tendencias de desempenho da maquina, a eficiência 
do operador e até a necessidade de seu treinamento. 

- Maior rentabilidade 
D seu concessionário pode ajuda-lo a aumentar a produtividade da sua frota analisando as informações sobre a máquina, 

sejam elas dados referentes ao tempo ocioso ou necessidades sobre manutenção da sua maquina, maximizando assim 

a eficiência do serviço.   
 

  aasrco avançam sutura CARACTERÍSTICAS on PLANO  
Localizar e realizar o "ping" (teste) das máquinas para gerenciamento do projeto. 

Relatório de horas da máquina. 
    Planejar e preparar os intervalos de      Cerca geográfica eletrônica (GeoFence): notificações sobre movimentos não planejados em tempo real. 

Toque de recolher (CurFew). 

   
Helatúrios sobre tempo ocioso, motor ligado, tempo de deslocamento e uso da máquina. 

dados do motor para comparar as máquinas e operações para identificar as tendências de operação.  
Dados sobre consumo para rastrear o uso de uma máquina ou da frota toda.      Acompanhar as caracteristicas operacionais 

e Parâmetros CAN-bus para diagnósticos e 

ii f* 
 da máquina: temperatura, pressões, alertas para parâmetros fora do alcance 
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PACOTE DE ASSINATURA 
Estão disponiveis três pacotes de assinatura que dependem do nivel de detalhes nas informações: 
- A assinatura Básica utiliza as entradas essenciais do contato da chave de ignição, detecção de movimento e rastreamento GPS para garantir um a 

de informações e relatórios. ' ' 

- A assinatura Avançada adiciona dados de controle personalizados e informações exclusivas, não encontradas em outros sistemas de telemetria, por meio 

de nossos dados CAN-bus. 
o A assinatura de conexão via Satélite pode ser adicionada à assinatura Básica e/ou Avançada. A atualização de dados do seu equipamento com a conexão 

via Satelite pode ser a cada 4 horas e relatórios completos a cada 24 horas. . 

Os pacotes Básicos e Avançados oferecem uma assinatura de ate cinco anos e a assinatura de conexão via Satelite de um ou dois anos. e você pode comprar 

prorrogações para todos com seu concessionário através do Departamento de Peças. 

- Módulo de controle 
Um dispositivo err-board coleta informações sobre a localização da sua máquina, produtividade. consumo de combustível, manutenção programada 

e informações operacionais e as envia ao seu Portal FIeetForce na internet. 

Saiba mais no seu concessionário. 

suportefleetforce@newhoiland.com 
www.newhoiiand.com 

CUSTUMER SERVICE 

D800 777 6423 

® 

CO|\ISTRl.J(.Í_TiÚi\J  
BUILT AROUND YOU 
 

FLEETGRADE 

Soluções em Machine control 
Sistemas de escavação 
Trabalhe corn independência e precisão em qualquer lugar do projeto. 

O sistema de escavação FleetGrade oferece três opções: 

Sistemas de escavação FIeetGrade 1D. 
- Com esse sistema de escavação, você não precisa usar nivel faser. 

0 A profundidade de corte e apresentada diretamente no painel 

e de dentro da cabine. 

o O sistema de escavação 1D usa tres sensores de inclinação montados 

na lança. braço e caçamba. 

Sistemas de escavação FleetGrade 2D. 
- O sistema de escavação com duas inclinações combina profundidade, 

inclinações longitudinal e transversal. 

o Fornece uma imagem completa do trabalho de escavação. 

Sistemas de escavação FleetGrade 3D. 
o Com o sistema 3D, você trabalha com a alta precisão do GPS. 

o Pode monitorar a posição de escavação por um modelo digital de terreno. 

..a  rwi 
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oseu equipamentos-facil¡ . 

-Oserviço de"Pós-Venda New Holland está à sua disposição para orientá-lo e apresentar as 

opções na contratação de serviços autorizados e na aquisição de peças. com ele, você garante a 

alta performance e o melhor desempenho da sua máquina, com toda a segurança e com o menor 
_ «usto-beneficio. 

a ter total acesso à produtividade e à alta tecnologia que só a New Holland oferece, conte com 

ós-Venda da Rede Autorizada New l-lolland. 
Í'r 

NO SEU CONCESSIONÁFIIO: 

u: 
As dimensões. pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações consideradas 
nonnais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produlos, reservando-se a empresa o direito de modificar 
as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mos-iram 

necessariamente o produto nas condições standard. 

BHBE0285 - 04/2016 comunucacoes AMERICA ranma 

I 
Fábrica: Escritório Comercial: l É? _NEE llglL-IIJIII Contagem - Minas Gerais ~ Brasil Nova Lima - Minas Gerais - Brasil CAPITAL L4 0800 N? 6423 

Av. General David Samolf, 21237 Hua Senador Milton Campos. 175w andar '“ °"*“'^'- cnusúneao  Inconfidentes - CEP 32210-900 Vila da Serra ~ CEP 34000-000 

Telefone: 31 2104-311 l Telefones: 31 2123-4902 i 31 2123-4904 

wwwnewhollandcombr 
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_ Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 344! 2.016 

.. 082502411000109 VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Sistema: MGFCompras - 

Repfesentaníeí LEANDRO RODRIGUES DA SILVA Identificação: 11.370.657 SSP/MG Aceito 

Validade prop.: 11/08/2016 W320 de entfegaí 30 dias Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000004354 ÊÊTBOESCAVADEÍRA COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS 130 zzzoooloo 22200030 
Marca/Modelo: JCB f 30X 

Valor total da proposta: 222.000,00 

&í-X 
.. _. 
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VALENCE 
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VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Belo Horizonte Uberlândia Rio da Janeiro Goiânia Brasilia 

TEL: (31) 3389.3050 ~ TEL: (34) 3228.0000 TEL: (21) 3514.6900 TEL: (62) 3412.1303 TEL: (61) 3426.5750 

ANEXO ll 

CARTA-PRO POSTA 

Ref.: SAAE PlUMHl/MG 
Processo Licitatório N° 344/2016 
Pregão Presencial N° 00912016 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminadas), que f) integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. E 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
Razão Social: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. 
CNPJ: 08.250.241/0001-09 lnscr. Estadual: 001 .019653-0040 

Endereço: Rua Francisco Iideu da Fonseca, 450 - Pilar 
Cidade: Belo Horizonte Estado: Minas Gerais CEP: 30.390-012 

Telefone: (31) 3389.3050 Fax: (31) 3389.3079 

E-mail: ernani.ramirez@valence.com.brI alex.caetano@vaience.com.br 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS: 
Banco: Bradesco - 237 

A ência: 3484-3 ,d g  Conta: 103.701-3 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: Ernani Augusto Wenceslau Ramirez 

RG: MG-5.431.451ISSPMG 
CPF: 002.330.116-33 
Cargo: Diretor Comercial 

Instrumento que lhe outorga poderes: Procuração /¡Z_ 
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H com as normas técnicas da ABNT e ar ,f _ 

m um 
VALENCE 

Cod. Produto ITEM ESPECIFICAÇÃO U NID CITE 
PREÇO UNITÁRIO 

SAAE R* 
PREÇO TOTAL RS 

Retroescavadeira Hidráulica nova, zero hora, 
fabricação nacional, fabricada pela JCB do 
Brasil, marca JCB, modelo 3CX, motor JCB 
Turbo, tração 4x4, cabine fechada, ar 
condicionado, ar quente, código Finame 
325.473-5, 
Aquisição de uma Retroescavadeira, nova, Zerada 
de fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas 
quatro rodas (4x4), corn as seguintes 
caracteristicas: ' 

1.1 - Motor diesel de 4 cilindros turboalimentado 
(motor da mesma marca da máquina), 

1.2 - Potência bruta do motor: 92 HP, 
1.3- Cabine fechada ROPS/FOPS de acordo 

condicionado, 
1.4 - Limpador do parabrisa e esguichador de 

água elétricos, 
1.5 ~ Bloqueio do diferencial traseiro com 

acionamento automático, 
1.6 - Alarme sonoro de monitoramento das 

funções vitais do equipamento no painel de 
instrumentos, - 

1.7 - Kit iluminação e sinalização dianteiro e Rg; zzzooopo Rs zzzooopo 
traseiro, Equipa (Duzentos e (Duzentos e 

13 _ peso; 3435 Kg_ mento Vinte dois Mil vinte dois mil 
1.9 - Raio de giro sem freios aplicados máximo reaisi- reais)- 

cle: 5.200 mm., 
1.10 - Força de escavação do retro cilindro da 

caçamba: 6.228 Kgf., 
1.11 - Capacidade do tanque de combustivel: 

130 litros, 
1.12 - Caçamba dianteira com dentes com 

capacidade de 1,10m”, 
,N 1.13 - Equipamento traseiro com profundidade de 

escavação de 5.620mm e caçambas de 24" e 
uma extra de 12" com dentes, 

1.14 - Sistema elétrico: 12 volts, 
1.15 - Espelhos retrovisores externos, 
1.16 - Tapete de borracha, 
1. 

1. 

004354 01 

17 - Distancia entre eixos de 2.170mm, 
18 - Capacidade de levantamento na caçamba 

frontal de 3.495 KG, 
1.19 - Rádio com entrada para pendrive instalado 

no equipamento, 
1.20 - Pneu traseiro de 19,5 x 24 com 10 lonas, 1.21 - Pneu dianteiro de 14 x 17,5 com 10 lonas, "N-Ê 

1.22 - Lâmina reversível para caçamba frontal, 
1.23 - PMP (Plano de Manutenção Preventiva) 

de 2.000 horas. 
R5 222.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA _ (Duzentos e vinte dois mil 

 4?.? 
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VALENCE 
1. Valor da proposta: R$ 222.000,00 (Duzentos e vinte dois mil reais). 
2. Condição de pagamento: O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 

licitação será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG, por processo legal, em até 07 (sete) dias após a comprovação da entrega do objeto 
Iicitado nas condições exigidas e apresentação e dos documentos fiscais devidos, sob 
pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o 'valor da fatura. 

3. Prazo de validade da proposta: 0 prazo de validade desta proposta de preços é de 60 

(sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, 
conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei n° 10.520, de_17l07I2002. 

4. Prazo de entrega do bem: O equipamento será entregue no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a contar da emissão da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho, 
podendo ser prorrogado o prazo por mais 15 (quinze) dias desde que justificado por escrito 

e aceito pelo Setor de Redes e Ramais. 
5. Local de entrega do bem: A entrega será CIF no pátio do almoxarifado do SAAE de 

Piumhi-MG à Praça Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 
6. Garantia: Garantia do equipamento de 12 (doze) meses sem limite de horas para todo 

equipamento, conforme "Certificado de Garantia" da JCB'. 
7. Despesas: Nos preços propostos estão incluidas todas as despesas com transportes, 

imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento. 

8. Assistência Técnica: Contamos com estoque de peças e mecânicos treinados na fábrica 

e capacitados com ferramental para garantir a meihor assistência aos nossos clientes. 
Contamos ainda com veiculos equipados para a perfeita manutenção no campo sendo ela 
preventiva ou corretiva, de forma a providenciar a imediata correção das deficiências 

apontadas pela Contratante. 
Nossa assistência técnica fica iocalizada à Rua Francisco lldeu da Fonseca, 450, Pilar, 

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.390-012 - TEL.: (31) 3389.3050. 

Declaramos pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no Edital. 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2016.  _O31 
I.E. 001 .019.553-0040 

 225g A, VALENCE MAQUINAS E Valence Máquinas e Equipamentos EQUIPAMENTOS LTDA 

Eman¡ Augusto Wenceshu Ranma¡ Rua Francisco lldeu da Fonseca. 450 
Diretor Comercial B. Pilar - CEP 30390-012 

CPF 002.330.116-33 L_3E|_o HomzoNTE . MG-I 

RG MG-5.431.451/SSPMG  
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Mr. Jüzsàph: Cyril Bamlbrti, :two 
Éden --CEÊ 133 Erãd' 39 

Ênrüçgba -ÉF-u Small 

Tel: #SÉ (fíiÉl-âââüíüwü 

Fa:: 44515113! 3330-6500 

Ecras-alba, !JB de Junhu¡ de 2M E.  
mwàjehsám 

A JCB-do Brasa Lâtmaà. anuncia ;à -Àífàñád Jnãeph cyñee Eãtírrífori. n** áâüó. Éden. na 

GÍdãdB- de Sarasaba, EF' a regêsiirada sub a CNPJ na. ü2;B33.3?2r'ÓüD4-24 e !E 
n". 6$B..469.110._141'B. »dacãara :para ñas da -cadastram ' mm órgãos ÇÚBJÍWS .e pariickpaçõ-es 
em unitaçñas püblícaâ em geral. qua a 'VRÍEÍÍÉG Máqülznas ra Eqênípamantag Ltda.. sem sua 
mma na ddaüe ae- Balo Horlziunie «- MG, .Rua Fra-nasce !meu da Fonseça. 4543. Blusa c. 
Built:: Pilar, ínsnrita nu GNPJIMF' sub a na. ü8';25ü.241¡OUD1.-!D9.a.1;E. rFiJB.:1Q1 .965110049 
e suas 'ñãiais na cidadã do Rio tie-Janeiro» “RJ, Rua. ñínmana Nunes, n* 58, Bairro Olaria, 
Iñaema na GNPJIMF spt! 'a n”. DB.25D-241¡DüD4-43: na cidade da Uberiàndtà-.MG, Rodovia 
BR D50. n"? E649. Saint: Minas G-Erals. »inscrita m CNPJJMF sob n”. B82w2á11IQD92-841 ; na 
cidade da Goiânia -r- GO, :Rua dos Éuatarnhus. nã 8:1 ,Quadra QG. filgLaíe H, @Bairro Sith:: da 
Ràcrüío Mansões Bemard Sayão, lrnscriia no GNPaIÍMF 50h o n”. GB..í250.241¡ü0ü5~2-4- e na 
@Made da Émñíiímül”. na Q! *.12 Lotes 1'.? 'e 18. SIH”. Salar Industíiaã, Bairro Taguatinga 
inscrita no CNPJFMF @ab a n°. OBBSOLM-'lfüüüõzüã à no momento a única :distribuidar 

autorizado para @mudar a marcam:: da conàtruçãu- civil a "rodoviária. nas Estados de Minas 
Gerais. Rio de Janeiro; Goiás. Blah-Sta Federal. a Tocantins, ::rodando assim vender na 
reapanüva mea-ns produtos produzldas e -cnmarciallzadna pela JÇB do ;Brasil  a saber.. 

- R-airueacavadelñ mndélas 214a.  aC-LSICX. 86X. aux. 
- Emiünhadelra !não Tamara:: mudam 940. 
= Pá Carragadàlra sobre pneus ;modems .A223. 426m, 
-w Eâúauaüsíra hldíráufica mçvdelüa .18150. .J-szüü. 

-- manipulada* 'telescópico mcdetoà 535425. 540=~'1'?-0, 

- Canegadatra compacta modems *is-mau 
-e Empilhadeira Tüeacúplca meto 350. 
- Mini EacaxradBEraÀ modelo 'BBQBCTS .BEJ55RTS552. 
.- Ram Cümpaatacícr madeloa W115.. 

 
!Jaciara ainda qua à valeram Máquinas a Equipamentos Ltda.. à a única has Estadüs da 
Minas Gerais. Rio da Jañeiro, Gúiáa, Disiritñ Federal a: Tocamms hàbíiftada -a premiar a 111319 

ampla àààimnrzla t É a oomamiafiztar peças a serviços dos .produtos JCB da .construção 
_" V . 7 que distribui. usaremos do contrato de dlstrlbulçãn.. 
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PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nã' 18.209.965/0001-54, inscrição Estadual n9 1861400080005, estabeiecida à BR 

381 - Rodovia Fernão Dias, n9 2111, Bairro Bandeirantes em Contagem-MG, CEP 32.240-090, neste ato 

representada pelos seus diretores Srs. CLEMENTE DE FARIA JÚNIOR, Brasileiro, Casado, Empresário, portador 
da carteira de identidade n9 M-10.415.770, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nã' 014.230.266-08, residente e 

domiciliado à Rua Bambuí n9 25, apt9.1800, Bairro Serra, CEP 30.210-490, em Belo Horizonte - MG, 

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO, Brasileiro, Casado, Administrador de Empresas, C.I., n9 M-219.071 

expedida SSP/MG, CPF/MF n9 045.099.786-34, residente e domiciliado à Alameda das Palmeiras n9 551, 

Bairro São Luiz, Pampulha em Belo Horizonte - MG, CEP 31.275-200, MAXIMINO PINTO RODRIGUES, 

Português, Casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado Rua João Antônio Azeredo, 350/400, 

Bairro Belvedere em Belo Horizonte -MG, CEP 30.320-610, C.I. n? M-245.734, expedida SSP/MG, CPF n9 

014.335.046-34, nomeia(m) e constitui(em) seu(s) bastanteis) procurador(es) o(s) Sr(s). LUIZ CARLOS 

MARTINS FERREIRA DE MELO, Brasileiro, Casado, Diretor Adjunto de Vendas, C.I n9. M1.311.528, expedida 

SSP/MG, CPF n9 328.257.656-00, residente e domiciliado a Rua Engenheiro Zoroastro Torres, 384, apto 904, 

Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG; PEDRO VITOR DE FREITAS SILVA, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, 

C.I. nE MG-11.631.065, expedida SSP/MG, CPF n? 053.921.556-26, residente e domiciliado à Rua Cesário 

Alvim, 220- apto 202, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/ MG, CEP 30.720-270; LEONARDO GRECO 

GUIMARÃES, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF n? 362.140.196-20, C. l. nr. 13.873.999, expedida SSP/MG, 

residente e domiciliado a Rua Doutor Lucídio Avelar n9 190/303 - Bloco A, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, 

CEP 30.493-165; VICTOR PEREIRA VERNER, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF nE 660.320.406-15, C.I. n9 M- 
4.644.610, expedida SSP/MG, residente e domiciliado à Rua José Faria Tavares, 21 - Bairro Ouro Preto, Belo 

Horizonte/MG, CEP 31.320-280; FREDERICO NAZAR XAVIER, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, C.I. n9 MG- 

10.742.761, expedida SSP/MG, CPF nã 046.268.986-70, residente e domiciliado à Rua Padre Joaquim Martins, 

n9. 1320 - apto 203, Bairro'. Europa - Contagem f MG, CEP 32.042-200; CHARLES FERREIRA MAGALHÃES, 

Brasileiro, Solteiro, Vendedor, C.I n9 MG 11.197.139, expedida SSP/MG, CPF n9 113.329.736-63, residente e 

domiciliado à Rua Cocal, m9 641, Bairro Novo Riacho - Contagem/MG, CEP 32.285-060; GUILHERME BARROS 

NOGUEIRA, Brasileiro, Solteiro, Gerente de Vendas, CPF n9050.111.306-14, C.I. n9 M-8.451.400, expedida 

SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Aristóteles Caldeira, 847- apto 801, Bairro Alto Barroca, CEP 30.431- 

054, Belo Horizonte/MG; com poderias) específico(s), para, em conjunto ou separadamente, em nome da 

outorgante, representa-Ia, perante à quaisquer órgãos públicos, com a finalidade de participar em licitações 

de quaisquer modalidade, para concordar, transigir, interpor e desistir de recursos, formular ofert ropor 
lances verbais de preço, conceder descontos relativos ao desenvolvimento da reunião de iicitaç , assinar 

proposta proveniente do referido processo licitatório, enfim praticar todos os atos neces r' s ao fiel 

cumprimento deste mandato, SENDO O PRESENTE INSTRUMENTO VÁLIDO ATÉ VINTE E UM 

DOIS MIL E DEZESSETE (21/03/2017). H 

 

  

.Contagem, 28 de março de 2016. 

É?) criada xi” 
Ma ' ino Pinto Rodrigues 
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BAMAQ SIA - Bandeirantes Máquinas e' Equipame 

MINAS GERAIS Contagem: BR 381 Rod. Fernão Dias- Km 02 - n” 2111 V CEP 32240-090 'Tel.:(31) 3369-1000 " Fax (31)3369-1090 
Montes Claros: Av. Dulce Sarmento, 1896 ' CEP 39401-485 ' Tel.: (38) 3690-2400 V Fax (38)3690-2409 
Varginha: Rua Joaquim Paraguai. 100 ' CEP 37026-100 VTeI.: (35) 3690-2300 V Fax (35)3690-2308 
Uberlândia: Rua Bernardo Sayão. 225 V CEP 38405-234 V Tel.: (34) 3222-7001 V Fax (34) 3222-5915 

Salvador: Rua DLAItino Teixeira. n” 1003 'CEP 41233-010 'Tela (71) 3246-1700 'Fax (71)3246-1011 
Teixeira de Freitas: Av. Presidente Getulio Vargas. 184 'CEP 45996-356 'TEL' (73) 3291-9633 'Fax (73) 3292-8275 

BAHIA 

CEARA 

PIAUI 

Fortaleza: Rua Neuzinha Parente, n° 530A ' CEP 60870-810 "TeI.: (85) 3274-8613 V Fax (85) 3274-8613 

Teresina: Av. Prefeito Wall Ferraz, 9317 'CEP 64.022-800 'Tel ' (86) 21 7 730o 

b aqcorüçr 
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DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 

0 OR|GINAL E CONFIRMAMOS SUA BRANDÃO 

DL», 
*mv 

;  É' comssÀo  « M' EDE LICITAÇEQ_ 

É " Õ"- àGoulart 

*' &B;        
V 

Maria das Gra as Ferreira Barro 
PREGOEIRA Licitações a Contratos - SAAE Ptumhi - MG  
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DECLARAMOS 'QuE CONFERIMOS ESTA cogu. com 
o oaaemm. E connamnmos sua EXATIDAO   EM _Q3435 \ÃPjQ-m/LÀQÉÔ DE @É 

0 MJQÉ _ 

comissão ::wwe DE LICITAÇAO 

› Maria das Éraçgsnãarreira Barros Goulart GOEIRA Licitações e Contratos - SAAE Plumhl - MG 



BAMAQ 

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 

PROCESSOL1CITATÓRION°344Q016 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Bamaq SIA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, inscrita no CNPJ ou CPF sob o n°, 

18.209.965/0001-54 , por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr 
Leonardo Greco Guimarães, portador do Documento de Identidade n° MG13.873.999 e inscrito 
no CPF sob o n° 362.140.196-20, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao 
disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição da República, que não empregamenor dedezoito 

anosemtrabalhonoturno,perigoso ouinsalubree nãoempregamenordedezesseisanos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

uam¡ 

Piumhi, 09 de setembro de2016     l   vç- 
. Lgonamo Greco/Guimapã/es BAMAO SIPL-BANDEIRANTES MÁQUINAS 

CPF: 362.140.196-20. C.l . RG: MG13.873.999 E EOUJPAMENTOS 

Profissão: Consultor de Vendas ÊOÊÀÉÉÊHEÊQRJEÉÊS- BÊEÍÉB â-zgfmgãi à - - 9 

CONTAGEM _ Ma 

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
MATRIZ - BR 38| Rod. Fernão Dias, Km 02 N° 2.| l1 - Bandeirantes - Contagem/MG - CEP 32240-090 - Fone: (3I) 3369-l3|3 l Fax: (3I) 33694742 _ 

Uberlândia/MG - Montes ClarosIMG 'Varginha/MG - Salvador/BA -Teixeira de Freitas/BA 'Teresina/Pl - Marituba/PA - Fortaieza/CE - São Luis/MA - Manaus/AM 

www.bamaq.com.br  



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

ConfIra OS dados de ldentifIcação 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  
NÚMERODEINSCFUÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DMADHBERTURÀ 
182093651000164 0110311974 

Em¡ cADASTRAL 
NOME EMPRESARIAL 
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 1 

&inútil-ú- 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
4651-24-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário: partes e peças Ií 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEcUNDARIAS 
4520-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de Veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRAUOURO ' NÚMERO COMPLEMENTO 

ROD BR 381 - RODOVIA FERNAO DIAS 2111 

BAIRROHJISTRITO MUNICIFIO UF 

BANDEIRANTES_ _ CONTAGEM _ MG 

TELEFONE 

(31) 3369-1016! (31)3369-1016 

CEP 

32.240-090 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTAB@BAMAQ.COM.BR 

ttkil' 
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADASTRAL 

ATIVA 0210412005 

MOTIVO 'DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) J 

SITUAÇÃO ESPECIAL I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL J titittl-l- *tarte-n* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 0410112016 às 17:32:03 (data e hora de Brasília). Página: 111 

     
  F ?reãâãfàfàee Pggígêneé  
A ÉS?? 1 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e USO, cligue ggui. 

Atualize sua página 

 

http:11wvvw.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicafCNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 04101/2016 



 01 r'04J2016 Certidão internet 
?i 

  Acesso à informação 
s   saAsn_  Participe  Serviços  

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

CERTIDÃO NEGATIVA DÉ DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CNPJ: 182093651000164 

ñ Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certiiicado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas iiliais e, no caso de ente federatiw, 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 m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada à veriiicação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <httpzllwwvrnreceitaíazenda.gov.br> ou <http:llwvwv.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/1012014. 
Emitida às 14:38:42 do dia 01/04/2016 <hora e data de Brasiia>. 

Válida até 28l09i2016. 
Código de controle da certidão: C4F3.0EOC.4CAE.8933 

,N Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Preparar página 
para impressão  Nova Consulta 

httpzlfmrvwreceitafazendagov.brIAp|icacoes!ATSPO¡Cer-tidaolcndccniuntalnterfEmitecertidaointernet.asp?ni=1B209965000154&pas$agens=1&tipo=1 111 



 SECRETAR|A DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

_ ' _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 24/06/2016 

Positiva com efeito de negativa CER-nDÃd VALIDA ATÉ¡ 
22/09/2015 

NOME/NON-IE EMPRESARIALTBAMAQ SEA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

&SCRÍÇÀO ESTADUAL: 13514050890' CNPJ/CPF: 13.209.965/0001-54 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADO-URO: ROD BR 381 ' NUMERO: 2111 

COMPLEMENTO: ' ' ' BAIRRO: BANDEIRANTES ' CEP: 32240500 

DISTRITO/POVOADO: ' MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 

que: 
1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Etlvocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - codigo Tributario Nacional (CTN); 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura_ pública ou reçlyistro de formal de partilha, _de carta de adjudicaçao expedida em autos de inventario ou de arro amento, de sentença em açao 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveis, esta certidão somente tera validade se acompanhada da certidao de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 
Certidão válida para todos os estabelecimentos _da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Erlmimstrativa ou Inscritos em Divida Dava. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

18614000800-05 02 .000213044-98 Exigibilidade Suspensa 

Dautenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certídao de débitos tributários => 

certificar ocumentos 

CODIGO DE CONTROLE DE CERTIDAO: 2016000160433605 

httpszffwww2.fazendamg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALIE 746?ACAO=VISUA... 24/06/2016 

N* 

1/ “QI 



?REFEJTURA 1411114101943... 05 001414350151906 
5590355141204 1002042019141. 05154251404 4 

QEÃBRÊÉRRIÊ»MUNiCIPAL 4404041014 DE 19540451114 

0521.4041) 90315111914 cmi' TEFEITQS D1: 3115014911141- m: 135251505 -HELâTWfJÃ-âà *mmtrrús LHJNICEÊ 

Cadastro 1414534444 

Nbalg: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

(jpF/CNQJ¡ 18.209.965/0DO1~54 
Ressaivo o direita de a Receita' MunluÍpaI cobrar_ e inscreve!" outras dividas de respangabllidade do sugéífa passivo anlm 
iáentmcado qua vieram anger-apuradas¡ &eertlflçadn que constam soh 5üa_feSpD§t5§l§ÍÍ§dadE -crêçiñbs rjeiaüwqsa¡ _mama 
admlñiàirados praia Secretaria Municipal Anjuhfta_ de amena fm . parseLari-íeñto, Égsüulaf, qm_ aaja. 'Íexigibltidade' este] 

suspensa. 

Tip:: da 13514135211¡ Numetc; do flmíaàtrg¡ 

2 3725010-0 

Lcgp-¡uâEaETC = 175m da uudasím; í ›- lmubilíáríta-;l - Mnbiligiríc; 5 - Anúnpies¡ 

A aceitação death. certldão está condlckmada àveriñsação- dexsua-«auíeníícidade na intemeâ na tan-derem¡ 
wvsrwaontagemJhggnvb? ' 

9312105 :ía emissão: da ce-rtid ão 

Nüzmar:: tlaüeftidãü: 4 3 0 9 1 2 o 1 6 

Daantadaemisâãü: n 07/07/2015 

?áiidantêã- 05/10/2015 

, __ 599842196599842 
Can-tram de.: àuffzn hmfíáâlé: . 

Certidlãü @miúda gratuiíamente. 

Atençãm qualquer rasuras: ::m-emenda i-nvalídará: est-e documiznto.  
 M 

4% 



    
MUNÍÍCÊPÊD BE CONTAGEM i MG 
Senréíarihà 1000100901010 Fàíeñãda' 
Secretaria Mun*5çip-av1.'A0iu0ta da_ Raceêtia 
?tacar-adam dá' Fazenda ML/..nicipai 

60:27:00,500 N'EGATIÚA,DE ÊBITOST/MUNIC/&PAIS 
Caiclzastrc/J__I.mabi-íiãrio 

N°rne.BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMMENTOS 

CPFJGNPJ n01 18.209.965/0001-54 

lmàvei índice -cadastral i1” 504130950001-0 

E'nd'ern-;.gç0Rod. BR-3B1 0 2111 
BANDEIRANTES 

Quadra' OOOA Lctà 00021 

Resãaêvada 0100000110 da Fazenda. Muni-cípai de cabral' e ÊÍÍSÊGÍÊVÃÉFWÍÍÀÊVÍÕQÉ* de 
"responsabilidade400 00100150110 "passivo acima ídeniiñbaíêic que ví,erem a ser 0000x0000, \é- 

caytíficadc qua :dão corístàm penüêtjcêas 9111.9011 mma .relativas à ,tzfibuiqá -àcirh-ínistírados 
-pela Se-creíaria Municipal' Adjunta (flag-Receita 'e .a inscrições, em ?Dix/Ma átlva. junto à. 

Procuradoria da Fazenda Municipal. 

Aaceítaçãc desta çertiáãa-está condicionada à verificação de sua 'ÉUÍÊHÊÍÉÉÍÍÍEICÊB nalníerríi-zt. 

no en-dereçc: httpzliraceita.con-tagemmggovizxr 

Bacias deem-issão da certidãn 

Número dàcerütíão........_.: 43090/2010 

Datadeemísaãü.....,..._....._: 07/07/2016 

Sata devalídrade,......~.4.›.....~.: 05/ 10/ 2016 

Centrais de autenticidade: 4563127994553 12 

Observações: _ W "LA-quitação cia-tributos devidas me nsaiments a declaradas na BecIaraçMão/Anuat de: Simples 
Nacional ÇDASN; e .no Programa Geradcár da üocumento de ..Nrecadação do *Simpies Nacíb-nai 
(PGDASr-D) peãos_ confribuintes optante-s pato' Simpies Nacional .den/atá ser oomp-rovada-madiàante 
apresentàçãe cia .Ceñídãe Conjjun-ta- Negativa de Débitos resatãvas a Tributas Federais e à Dívida Ativa 

da União. 

2.10. quitação do ETBI n'c_›s 03303010 transmissão onercsa da bens .iífnóveis ou de' d-ifeífcs sobre 

estes -deuerá ser cumprovada aípavés da apresentação da Ciertidâe- 0090011103 paraccmprcxwação cia 
quitação-da imposta e da regularidacie do recoãhime nico :tc IPTU 001010001 adquirida. 

Çeñid-ão emitida gratuitamente através da internet na endereçorhttp züreceita1óantàgànw.mggüx/.br f» 



22/08/201 B httpszflwwsifgesaimg ovbr/Empresa/Crf/C rf/Fg eCFSImpr irni rPapel .aspíNARPessoaMatriz= 

 
   2090177&VARPessoa=2090177&VAA -- 

    »rk  emitia 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 18209965/0001-54 
Razão Social: BAMAQ SA BANDEIRANT 

Endereço: CONTAGEM/ MG / 32240-090 

Art. 7, da Lei 8.036, de 1 ñ 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: 15/08/2016 a 13/09/2016 

Certificação Número: 2016081501002455264909 

Informação obtida em 22/08/2016, às 09:01:36. 

“W 
A utilização des 
condicionada à verificação de autenti 
\nrvmiu.caixa.gov.br 

cidade no 

ES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
ROD FERNAO DIAS 2111 BR 381/ BANDEIRANTES l 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
1 de maio de 1990, certifica que, nesta 

te Certificado para os fins previstos em Lei está 
site da Caixa: 

httoszlfvwmrwnsifg e.cai›a.g oxnbr/Empresa/Crf/Crf/Fg eCFSImprimirPapeI .aspT/VAR PessoaM atriz: 
20901T7&VARPessoa= 2090177&VARUf=M GSrVARlnscr: .. 

?i 

Cirino 
1/1 



somas JUDICIÁREO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.209.965/0001-54 

Certidão n°; 41575041/2016 
Expedição: 26/04/2016, às 17:02:30 
Validade: 22/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

18.209.965/0001-54, 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 condicionaese 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. 

Disviclass, o 551.19 @atrizes : cndt  . 'j u: . I:: 

....  
?Q 



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
Jusmãe BBUISLISEGJMAGE 

EL(s). 001 de 001  
457846 CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECÍFICA POR AÇÃO - PALENCIA E CONCORDATA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL 

nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, 

CONCORDATA SUSPENSIVA, EALÊNCIA DE EMPRESÂRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra: 
EAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

oUTRo DoC:CNPJN°1a2o9965ooo154 

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE 

NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS. 

observações da(o) Escrivã(o) do Judicial: 

  
///POR 

CONTACEM, 15 de JUNH de 2015 - 17 20:40 

_x - . 

z/\LL rL-L) 
LEILA NUN; #ALMEIDA 

ESCRIvñ(of“ o JUDICIAL 

ATENÇÃO: 
Certidão Composta de 001 folha(S). 
A presente Certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da 

Turma Recursal . ' 

A presente Certidão hão abrange os processos distribuídos no Processo Judicial 
Eletrônico - PJE. 
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 Sô é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. 
Para maior seguranca, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão. 
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto n° 12/2010 

A FÓRUM DOUTOR PEDRO ALEIxo 
PC. TIRADENTES,155 BAIRRO: CENTRO CEP: 32041770 

CONTAGEM - MINAS GERAIS 

' \ GEM (N15)  
N TAS ' ' fÍíêmetaxz 

o zoggícgãL  :seu _ 

' .. den-ESSES Costa, n° ca" 517 - 

Cód. 10.30.800-B (versaoua zuuatzom¡ 



  Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

JuHmadePñmem3Gmu 

Administração Fórum Dr. Pedro Aleixo - Comarca de Contagem-MG 
Central de Consultas de Certidões Cíveis e Criminais - 31339913300 

Praça Tiradentes, 155 -centro- Contagem-MG- 32041-770 

457846 

DECLARAÇÃO - PJE - Falência e Recuperação Judicial 

DECLARO, a pedido, que até o momento não é possível emitir certidão de processos que 
tramitam no sistema Processo Judicial Eletrônico ~ pje, em razão de uma limitação do 

sistema. 

DECLARO, por fim, que em consulta feita em Contagem-MG, nos registros de distribuição 
de ação, no banco de dados do sistema pje, verificou-se que até a presente data NÃO 
CONSTA registro de ação de Falência ou recuperação judicial, de natureza cível, 
excetuadas as possibilidades de existência de outras ações, de natureza diversa destas aqui 

mencionadas contra: 

ÊÊNOME: BAMAQ SIA BANDEIRANTES MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

"W CNPJf¡ 18.209.965/0001-54 

Contagem-MG, 16 de junho de 2016, 13H23m. 

 LEILA NU “ ._ 

Escrivã Judicial da Central de Certidões de Contagem-MG 

 
a . 

E g \ A   Io ::of Oflclülíã NOTA oezÇoui-Aeem rare¡ ¡canq-ómo CAMFOS _ 

l ti_  _,. v. e_ o, a Deus Costa. n F51? - Ce ?KEEP BZQAD-SGO - Telefaxflal) aãâkôiük 
' , | ' ' _ \\ \_ \ ~ 

Cód. 10.30.BO0-8 (versão de 21/03/2014) 



Cerâmica Avante Ltda. 

Rua Maria lnácia, 353 
Centro - Capitólio/MG - telhasGupÍto1i0@gn1aiI.com 

w\vwceramicaavame.comhr  (37) 33734011  (37) 373-1256   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS que a empresa BAMAQ SA BANDElRANTES MÁQU|NAS E EQUWAMENTOS, 

inscrita no CNPJ sob o número 18.209.965/0001-54, IE n9.: 186.140.008-0005, 
estabelecida à BR 381 - Rod. Fernão Dias - km02, n? 2.111 , Bairro Bandeirantes - CEP.: 

32.240-090 - Contagem / MG, forneceu para CERÂM|CA AVANTE LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ sob o número 18.775.072/0001-76, o seguinte equipamento: 

MARCA PRODUTO/ DESCRIÇÃO MODELO QTD] 

New Holland RETROESCAVADEIRA 311013 1 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos 
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou 

tecnicamente. 

@RAM/CA AVANTE LTDA - EPP 

W8.7?5.ü72i&%üi .-765 

ceeàmace àiãàêñã area 
RUA a-iAalA INACIA, 353 

CENTRO - CEP 379301309 

LíAPITÓLIO - MINAS GEFãAfÊ"  - @da 



BAMAQ 

í_- 

.Línea-í- 
_A ANEXO VII- DECLARAÇÃO DETDÓÍEIDADE E-Éa 
INEXISTENCIA DEFATOSUPERVENIENTEIMPEDITIVODE 

ÊIABIÊTAQLCLÉ. exe-tee.- Aee_ ííííí í LEAL  

PROCESSOLICITATÓRION° 
344/2016 PREGÃO PRESENCIAL 

N°O9/201 6 

MENOR PREÇO PORITEM 

q DECLARAÇÃO 

A Signatária Bamaq_SlA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, CNPJ 
18.209.965/0001-54 , neste ato representado pelo Sr Leonardo Greco 
Guimarães, RG n° MG13.873.999 SSP- MG e do CPF n°362.140.196-20, 
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. 

Piumhi, 09 de setembro de20l6 i 'l ;me É”, &M; 1820000510001 54  Éeonardo Grecó Guirnañes l.   1  
~- CPF: 362.140.196-20 . c.1 . RG: MG13.873.999 BAMAO SIA--BANDHRANTES MÁOUWAS 

Profissão: Consultor de Vendas E EOWPAMENTOS 

ROD. FERNÀO DIAS.BR 3B1.N° 2111 
B. BANDEIRANTES - CEP 32240-090 

CONTAGEM - MG 

 
BAMAQ SIA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 34412016 

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada, a tim 
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. 
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13.2Ú9.955Í0001-54 BAMAQ S A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUÍPAMENTOS 

    
Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade corn a 
documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissao e pelos demais presentes que assim o 

desejarem. 
Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016 

    MARIA oAs_ , ~ - 

' PORTARlA N” 028121 06 
Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

SONIA ROSENI COSTA Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
AJUDANTE ADMINISTRATIVO FISCAL 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoüePregaootrpt Prot'. 10.611 I 2.016 Página 1 
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Praça Zeca Soares, 211  Piumhi - MG 

ã_ Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra: 344 I 2016 Pregão presencial - 9 I 2016 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, LEONARDO GRECO GUIMARÃES, na qualidade de representante da empresa BAMAQ S A BANDEIRANTES 
MAQU|NAS E EQUIPAMENTOS, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo 
com a decisão da Comissão quanto ã HABIUTAÇÃO das licitantes no processo iicitatório modalidade Pregão 

sencial, n° 9 I 2016, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para 

este fim. 

Piumhi, MG - 09109/2016 
Prot: 10513.00 I 2.015 
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LEoNARooÉREco GU|MARÃES 
13.373.999 SSPIMG 
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Sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabiIitacaom.rpt Página 2 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto Êgss. A95' d! 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.315/ 35,1¡ 

Piumhi - MG 

 

3 

'à 

É 

* Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

__  Processo de Compra: 34412016 Pregão presencial - 9 l 2016 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, na qualidade de representante da empresa VALENCE MAQUlNAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, declaro perante à_ Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a 
decisão da Comissão quanto à HABIUTAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 

"X2016, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 09/09/2016 
Prot: 10.613,00 l 2.016 

M..  0m dl 
LEANDRà RODR|GUES DA SILVA 

11.370.657 SSP/MG 
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Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabilitacaom .rpt Página 
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Serviço Autônomo 

d. . ns_ . . 

de Agua e Esgoto 
treturiaexccutnragg aacpmmhLcortLbt' CNPJ: 23.782.8l6¡Íi001l0 

Autarquia ÊVÍIJIIÍCÍPBI (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2l i - 37925-000 PIUM !IMG - 'felefax 37-3371-1332 

PREGÃO PRESENCIAL N°p9/2o16 
PROCESSO LICITA TORIO 

 N°344/2016 

PROPOSTA AJUSTADA AO 
PREÇO FINAL 

BA MAQ S/A BANDEIRANTES 
MAQUINAS E EQUIPA MEN TOS 



f/W 004354 01 Aquisição de uma Retroescavadeira, 

BAMAQ  PROPOSTA AJUSTADA AO P 

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

integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: BAMAQ SIA - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CNPJ: 18.209.965/0001-54 -Inscrição Estadual 186.140008.0005 
Endereço: BR. 381 RODOVIA FERNÃO DIAS. KM 02, N° 2.111- BANDEIRANTES - CONTAGEM/MG 

E-maii: rose@bamag.com.br I Ieonardogreco@bamag.com.br 
Telefonelfax: FONE: (31) 3369-1029 I (31) 3369-1864 - FAX (031) 3369-1034 

Representante Legal: Leonardo Greco Guimarães 
Identificação: CPF: 362.140.196-20 .CJ . RG: MG13.873.999 

Qualificação: Vendedor 
Cód. Item Especificação Unid. Marca Qtd Preço Total É 

Produto Unitário 

SAAE 

nova. Zerada de fábrica. ano/modelo 
2016, com tração nas quatro rodas (4x4), 

com as seguintes caracteristicas: 

1.1 - Motor diesel de 4 cilindros 

turboalimentado ( marca New Holland). 

12 - Potência bruta do motor: 101 HP. 

E 

1.3 - Cabine fechada ROPSIFOPS de HOTJÀIND 
acordo com as normas técnicas da ABNT EQUIPAMENTO / 
ea'°°"d¡°¡°"ad°' MODELO 1 194.700,00 194.700,00 

1.4 - Limpador do parabrisa e 51105 

esguichador de água eletricos. 

15 - Bloqueio do diferencial traseiro 
com acionamento pelo operador através 
de interruptor eletrico na alavanca de 

comando da caçamba.  1.6-Alarme sonoro de monitoramento das 
funções vitais do equipamento no painel 
de instrumentos. 

1.7 - Kit iluminação e sinalização 

dianteiro e traseiro. 

1.8 - Peso operacional de 6.800 Kg. 

udlr. 
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BAMA 
1.9 - Raio de giro sem frei 
de: 5.200 mm. 

1.10- Força de escavação do retro 
cilindro da caçamba: 4.658 Kgf. 

1.11 - Capacidade do tanque de 
combustível: 135 litros 

1.12 -Caçamba dianteira com dentes 
com capacidade de 1,00m** 

1.13 -Equipamento traseiro 
com profundidade de escavação de 
4.727mm e caçamba de 30" e uma extra 
de 12" com dentes. 

1.14- Sistema elétrico: 12 volts. 

1.15- Espelhos retrovisores 
externos 

1.16- Tapete de borracha. 

1.17- Distância entre eixos de 2.175 mm. 

1.18- Capacidade de ievantamento na 
caçamba frontai de 3.553 KG 

1 .19- Rádio com entrada para pend drive 

instalado no equipamento. 

1.20- Pneu traseiro de 19,5 x 24 com 12 

lonas. 

1.21- Pneu dianteiro de 125/80 x 18 

com 10 ionas 

1 .ZZ-Lâmina reversível para 

caçamba frontal 

i 1.23 - PMP (Plano de Manutenção 

k Ti Preventiva) de 2.000 horas 

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

PIUMHUMG, 09 de setembro de 2016 

Wwvív 4m» Kwwmf 
Êonardo Greco Gzíimarães/ 
CPF: 362.140.196-20 . C.l . RG: MG13.873.999 
Profissão: Vendedor 
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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 344 I 2016 

        »a5 ... à _ f” 7 *x-Ííw" 

r _ __ 

l. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colab 
= oradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 
q N° 028/2106, reunidos nesta data, processaram a licitação 00912016 na modalidade Pregão presencial, decorrente do 

É processo 344/2016, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

l . . 

'TfW/\ssim adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

i 
“N Piumhi- MG, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 

i__. _ 
Sistema: MGFCompras - TennoDeAdjudicacaom .rpt Pmtí 10793 1 2015 
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Serviço Autôn mo de Água e Esgoto 

diretoria saae lumhLcomJir CNPJ:23.“I82.816IO0D110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PEUMHI/MG -Telefax 37-3371-1332 

 
PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 
344/2016, na modalidade pregão presencial “menor preço por item” que 
recebeu o número 09/2016, tendo por objeto a aquisição uma restroescavadeira. 

_O processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de 

pesquisa de mercado, orçamento estimado para a contratação, Declaração de 
Adequação Orçamentária, autorização para abertura de processo de compra, 
classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no 
âmbito do SAAE, Copia do Estatuto Municipal da ME e EPP e MEI e Cópia do 

Decreto Municipal n. 2.887/2010. 

O Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria 

jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado na Imprensa Oficial do Estado, 
Jornal o Tempo e no jornal Folha da Manhã, bem como, afixado na sede da 

Autarquia. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei 
n.10.520/2012. 

Os pedidos de esclarecimento foram devidamente aclarados a 

tempo e modo e negado provimento a uma impugnação. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase_ de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar as empresas, Valence Máquinas e 

Equipamentos Ltda e BAMAQ SIA - Bandeirantes Máquinas e 

Equipamentos. 

Após a apresentação dos lances, logrou-se vencedora a empresa 
BANIAQ SIA - Bandeirantes Máquinas e Equipamientos, porquanto, 
apresentou menor preço ñnal em relação ao objeto licitado. 

Não houve recurso desta fase. 



SAAÍÊYÊ 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
dtretoriaç-gsaaegiumh¡.com.br CNPS: 23.782.816/000110 

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

Foi procedida a abertura do envelope de habilitação e constatado 
pela Pregoeira a conformidade com as exigências do Edital, decisão também que 

não foi objeto de recurso. 

 

Após a apresentação da proposta ajustada ao preço final, lavrou-se 

o Termo de Adjudicação. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, a licitante habilitada no 
certame atendeu às exigências do edital. 

Além disso, conclui-se que os atos realizados guardaram 
consonância com a Lei n. 8.666/93 e 'lgei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, 

a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 12 de setembro de 2016. 

Adv. Elon/QÊ/'ãouza Silva 
OAB/MG 89.733 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 _ 

Piumhi - MG 

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

l 

l Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 194.700,00 
(cento e noventa e quatro mil, setecentos reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

m p.. 

Piumhi - MG, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 

Odécio d Silva Melo 
Diretoria) 

l 

WN 
s.. 

í Protocolo..... 10.803 I 2016 12I09f2016 00200100 

N° Processo... 9¡ 2.016 

TÍPO 97009850.. Processo de compra 

Modalidade"... Pregão presencial 

I Responsável... 

l Finalidade........ Homologação 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacaoOLrpt 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.cnm.br CNPJ: 23.782.B16I0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MINUTA CONTRATO DE N° 044/2016 

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 344/2016 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, 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 pelo 
seu Diretor Executivo Odécio da Silva “Melo, brasileiro, casado, EngP Civil Pós 

Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF n° 
236.095.166/15 e RG n° M.645.658 SSP/MG residente e domiciliado nesta cidade 
de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos 
do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Mun-icipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), 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, 
e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016, por deliberação da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° 
Odécio da Silva Melo, e a empresa BAMAQ SIA- BANDEIRANTES MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS, inscrita no CNPJ/MF NO 18.209.965/0001-54, Inscrição 
Estadual n° 186.140008.00-05, estabelecida na Rua BR 381 Rodovia Fernão Dias, 
KM 02, n° 2.111 - Bairro Bandeirantes na cidade de Contagem - MG, representada 
neste ato pelo Sr. Clemente de Faria Júnior , Diretor Administrativo, brasileiro, 
casado, empresário, portador da carteira de identidade n° M-10.415.770 -SSP/MG, 
CPF n° 014.230.266-08 e o Sr. Maximino Pinto Rodrigues ,Diretor Comercial 
português, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 
n° M-245.734 e C.P.F n° 014.335.046-34, doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, homologado em 12/09/2016, fica justo e contratado sob o regime da Lei 

no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as 

condições anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeiraz- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Presencial n° 09/2016. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a seleção 
administração, visando aquisição de uma Retr 
fábrica, ano/modelo 2016, com tração .z 
especificações do Anexo I do edital Pregão " 

  



   
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782.81 61'0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035I90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante 

do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO PRECO, QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA, PAGAMENTO E 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: pela aquisição de uma Retroescavadeira, nova, zerada de 
fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4 a Contratante 
pagará o valor de R$ 194.700,00 (Cento e noventa e quatro mil e 
setecentos reais) conforme quadro abaixo: 

cód - Item Especificação Unid. Qtde. Marca Preço Total 
Produto Unitário Geral 

SAAE 
1 Aquisição de uma Retroescavadeira, PÇ 01 NEW 194-700«00 19430000 

nova, Zerada de fábrica, ano/modelo HOà-Êwg¡ 
2016, corn tração nas quatro rodas MBHOB 

(4x4), com as seguintes 
características: 

1.1 - Motor diesel de 4 cilindros 
turboalimentado (motor da mesma 
marca da máquina). 
1.2 - Potência bruta mínima do motor: 
85 HP. 
1.3 - Cabine fechada ROPS/FOPS de 
acordo com as_ normas técnicas da 
ABNT e ar condicionado. 
1.4 -Limpador do parabrisa e 

esguichador de água elétricos. 
1.5 - Bloqueio do diferencial traseiro 
com acionamento pelo operador 
através de pedal, elétrico na alavanca 
de comando da caçamba ou 
automático. 
1.6-Alarme sonoro de monitoramento 
das funções vitais do equipamento no 
painel de instrumentos. 
1.7 - Kit iluminação e sinalização 
dianteiro e traseiro. 
1.8 - Peso mínimo: 6.800 Kg. 
1.9 - Raio de giro sem freios aplicados 
máximo de: 5.200 mm. 
1.10- Força mínima de escavação do 
retro cilindro da caçamba: 4.600 Kgf 
1.11 - Capacidade mínima do tanque 
de combustivel: 130 litros 
1.12 -Caçamba dianteira com dentes 
com capacidade mínima de 0,96m3 
1.13-Equipamento traseiro com 
profundidade de escavação minima de 
4.600mm e Caçambas mínima de 24" 
e uma extra de 12" com dentes. 
1.14- Sistema elétrico: 12 volts. 
1.15- Espelhos retrovisores externo 
1.16- Tapete de borracha. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782,31 610001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIJMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
1.17- Distância entre eixos igual ou 
menor que 2.200mm. 
1.18- Capacidade de levantamento na 
caçamba frontal de no mínimo 3.050 
KG 
1.19- Rádio com entrada para pend 
drive instalado no equipamento. 
1.20- Pneu traseiro de no mínimo 19,5 
x 24 com 10 lonas. 
1.21- Pneu dianteiro de no mínimo 12 

x 16,5 com 10 lonas 
1.22-Lâmina reversível para caçamba 
frontal 
1.23 - PMP (Plano de Manutenção 
Preventiva) de 2.000 horas 

II - Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta ) dias, 
iniciando-se na data de 12/09/2016 e encerrando-se na data de 
11/11/2016, 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. 
III- Do pagamento: Estão de conformidade com o edital 

09/2016. IV ~ Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de conformidade com o 

edital Pregão Presencial 09/2016. 

Pregão Presencial 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Presencial 09/2016. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO Do EQUIPAMENTO E DAs 
PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com o edital 

Pregão Presencial 09/2016. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO Do CONTRATO 

0 acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência do equipamento, será realizado pelo servidor do SAAE Nelson AI ixo e 
Souza Júnior n° 0007 observando se o mesmo está atendendo os padrõe igi s 
no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° -O servidor Nelson Aleixo de Souza Júnior do SAAE atuará co 

fiscalizador da execução do objeto contratual. 

     



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

licitacoesiêsaaepiumhhcorthbr CNPJ: 23.TB2.816.'O001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça Zeca Soares, 211 - 379254100 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

a COMISSÃO os LICITAÇÃO 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA peio correto cumprimento das 

obrigações decorrentes deste Contrato. 

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Presencial n° 

09/2016. 

Cláusula Oitava:- 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, 12 de etembro de 2016 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á UA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
Eng” Odécio da Silva Melo 

' tor Executivo do SAAE 
-Orgão Geren dor-   
 

BAMAQ S/A- BANDEIRANTES QUINAS E EQUIPAMENTOS 
Faria Júnior 

Sr aximino Pinto Rodrigues 
BAMAQ SIA- BAI%IRANTES _MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Diretor Comercial 

Testemunhas: 

Sônia Roseni Costa 
RG M- 2653.5676 

Maria das Gra F eira Barros Goulart 
RG M -2.1 2 r 

Dir inistrativo í” 
,e . x 'B 



DO CONTRATO N° 04412016 D0 PREGÃO PRESENCIAL N°09[2016: 
senvrgo AUTÔNOMO DE ÁGUA I ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO 

Referência: Processo Licitatório n° 3: 1/201§, Modaiidade: Pregão Presencial 
n° 09/2016. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Contratada: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS. Objeto: Aquisição de uma Retroescavadeira, nova, zerada 
de fábrica, ano/modelo 2016, com tração nas quatro rodas (4x4); Valor do 
Contrato Contrato: R$194.700,00 (Cento e noventa e quatro mil e 
setecentos reais). Vigência: 60 (Sessenta) dias; Dotação Orçamentária: 
no Programa: 17.512.0447.2169 e Elemento 4.4.90.52. Odécio 
da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 12 de setembro de 

2016. 

CERTÍFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

m2 1m) 86216 no QUADRO os 
AVISO no MUNICÍPIO. 

 PlUMHIW i 
Maria das Graç F rrá/ ÊÊos " 

- G I Llcltaçóane !rat Em ou Em 

ou - SAAE Piumhi - me 

Ao DISPOSTO no ARTIGO 12 DA LEI RGAIIIc 
MUNICIPAL QUE PUBLIQUE! A(o) 



ONTRATO 044/2016 

Assunto: CONTRATO 044/2016 
De: Licitacoes <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 16/09/2016 14:04 
Para: Rose Pelegrini <rose@bamaq.com.br>, Leonardo Greco <ieonardogreco@bamaq.com.br> 

A 

BAMAO. SIA 

Segue anexo Contrato n 9 044/2016 devidamente assinado conforme solicitação , o original está sendo enviado via 

correio na data de hoje, favor providenciar a entrega da Retro o mais breve possivel uma vez que a nossa se encontra na 
mecânica sem previsão de ficar pronta. Na oportunidade solicitamos a informação de que apenas a entrega técnica é 

necessária para que o operador tenha todos os conhecimentos operacionais da máquina ou se será necessário uma 

formação . 
Favor atentar para o Titulo 03 do Termo de Referência cumprindo todas a condições abaixo para aceitabilidade do 

objeto: - 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

*,111 O objeto será aceito após a verificação, pelo Setor de Redes e Ramais do SAAE, da conformidade com as especificações 
constantes do Termo de Referência por meio de vistorias; 
3.2. Não será aceito equipamento em desacordo com as especificações; 3.3. A licitante deverá oferecer garantia para o equipamento contra defeitos de fabricação, montagem e 
funcionamento_ pelo periodo de 12 (doze) meses contados da entrega, sendo que a garantia deve ser 

independente do limite de horas; 3.4 A máquina deverá ser entregue na sede do SAAE à 
acompanhada do respectivo manual do fabricante e ' 

-3 .__-_:' _m ' 1I|'__I,-,'-_ :I l _|_._-,I.'- e 

contra qualquer tipo de defeito ou falha, ressalvando os 

Praça Zeca Soares_ n° 211- Centro da cidade de ¡-_-,1--_-_-.-, -_:;, .:1-_ '-,.|.-,-___,-.__,_ 
ara o equipamento ofertado, em dias e horas úteis, 
de decorrência de desgaste natural, comportando 

Piumhi-MG ,    u I . o    
suporte técnico, conserto (serviço técnico de manutenção corretiva), com ou sem reposição de peças (que se 
ocorrer será com originais) ou substituição do equipamento problemático por outro novo (com a mesma ou 

superior configuração) e em perfeitas condições de uso. 

    e rá e it' o Te rn 
mitido o Termo de Re Provisório; 
o¡ g I ._|¡ u_ ¡__                    ',_'i'-_'.-_.-,' ,-.l'-,'ll -. _' 'u-.  ^ 3.7. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e ocultos 

segundo as disposições deste Termo de Referência e as normas de proteção ao direito do consumidor. 
3.8. O equipamento deverá ser transportado com segurança e sob a responsabilidade da contratada. O gestor do contrato do 

SAAE recusará o equipamento que for entregue em desconformidade com o previsto neste Termo de Referência. 
- ' ' -.!"-.  . 'u' 'L!'-.Ll.:!' - 1' s"3i^.l'!': -11                   3!' 

Qualquer dúvida favor me ligar nos telefones: 37-3371-1332 ou 37-9951-9754 

Atenciosamente, 

Mario dos Graças 

licitações e Contratos 

CONTRATO 044 2016.pdf 17MB 

1 de 1 16/09/2016 14:05 



r. CONTRATO 044/ 2016 

Assunto: Lida: CONTRATO 044/2016 
De: Rose Peiegrin¡ <rose@bamaq.com.br> 

Data: 16/0912016 14:06 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

A sua mensagem: 

Para: Rose Pelegrini 
Assunto: CONTRATO 044¡ 2016 
Enviado: sexta-feira. 16 de setembro de 2016 14:04:37 (UTC-03:00) Brasíiia 

foi lida em: sexta-feira, 16 de setembro de 2016 14:05:16 (UTC-DEDO) Brasiüa. 

Final-r-ecipient: RFC822; rosegbamag .com . br- 
Díspositíon: automatic -act ion/MDN-sent-automatically; displayed 
x-MSExch-Correlation-Key: a78YHth5aEcPQZ7BEgyNp == 

X-Display-Name: Rose Pelegrini 

.-u...u~-;c4.-- 


