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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO COMPRA N°401/2016 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros 
afimentícíos e de higiene pessoal, destinados aos servidores 

públicos municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi. 

 
z-;g  _a 

d. 

FORNECEDOR: 

Israel 6: Israel Ltda- EPP 

Pasta 01:_  

 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 237021511010001-10 

' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.016 Data do pedido: 0311012016 

 l  6 Soiiciiante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

' Despesa: O Ação... - 

Fonte de recurso ......... .. ' _ Código da 30000050 

Eíemento de despesa... - subElementoj 

Caráter de urgência: Normal ' ' 

401 12.016 - 0 Finaiidade: AQUIS|ÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQU|A 

cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

/W000000001 ACUCARCRISTAL OSKG ' ' ' 1_0000 1_0000 UN 

00000000952 ARROZ ÁOULi-"NHA TIPO 1 05KG 2.0000 _ 2,0000 UN 
00000000953 CAFE EM PO 2509 2.0000 2,0000 UN 

00000000040 CREME_ DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 900 10000 10000 UN 

00000000950 EXTRATO DE TOMATE 3406 - 1,0000 1,0000 _UN 

00000000950 FARINHA DE MILHO 500G 10000 10000 UN 

00000000050' FARINHA DE TRIGO T|PO 1 01 KG . 10000 10000 UN 

00000000955 FEIJÃO cARioQuiNHA TIPO 1 O1KG 20000 7 20000 UN 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G . n ' 1,0000 1,0000 KG 

00000000949_ FUBA MIMOSO 500G . 10000 10000 UN 

00000000959 GOMBAOA 500G ' 1,0000 1,0000 UN 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 20000 20000 UN 

00000000054 OLEO REFINADO DE SOJA 90011111. ' 30000 30000 UN 

,f*000000940 POLVILHO DOCE 01KG 1,0000 1,0000 UN . 

N: 50000000951 SAL REFINADO O1 KG 110000 n 10000 UN 

LoÇaI de entrega........... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO . 

Observações............... AQUiSIÇAO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUlA 

compra interna 

W 
Sonia Roseni Costa 

Sistema:MGFcompràs-Peàidoüecompraoirpt - ' _ Página _ _' 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Processo de Compra 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

401 ¡ 2016 GÊNEROS ALIMENTicOs 
carater de urgência: compra norma! Prazo Iimite de entrega 

Critério de julgamento: Menor preço globa1 

RESPOHSÉVBI. SRC Sonia Roseni Costa 

Forma de pagamento: ATE 10 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Lote: 1 Lote único '  
Código prod Descrição do produto Ç__V_§É___É__H___§ ” Quantidade Unidade 

300000001 ACUCAR CRISTAL O5KG 1,00 UNIS) 
00000000952 ARROZ AGULH|NHA TIPO1 05KG 2,00 UN(s) 

00000000953 CAFÉ EM PÓ 250o 2,00 UN(s) 

00000000945 CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTÍCULAS DE CALCIO 90o 1,00 UNIS) 

00000000955 EXTRATO DE TOMATE 34oC 1,00 UNISI 

00000000950 FARINHA DE MILHO 5006 1,00 UN(s) 

00000000955 FARINHA OE TRIGO TIPO 1 01 KG 1,00 UN(s) 

00000000955 FEIJÃO CARIOOUINHA TIPO 1 01I<G 2,00 UN(s) 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500a 1,00 KG(5) 

00000000949 FUBÁ MIMOsO 500G 1,00 UN(s) 

00000000959 GOIAEAOA 500o 1,00 UN(s) 

00000000957 MACARRAO TIPO ESPAGUETE a 500o 2,00 UN(5) 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 9o0ML 3_00 UN(s) 

00000000945 POLVILHO DOCE O1KG 4,00 UN(s) 

\5000000951 SAL REFINADO 01m 1,00 UN(s) 

Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Sistema: MGFCOmpra-s - ProcessODeCOmpraPOrLOIe01,rpI 
Página 



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

Piumhi - MG 

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

Autuação 

Aos 3 dias do mês de outubro de 2.016, autuei o processo de compra 401 12016, o qual foi devidamente 
\Frotocolado conforme registro de protocolo abaixo. ¡ 

Piumhi- MG, segunda-feira, 3 de outubro de 2016  
SONIA RosENi COSTA ' 

Responsável oelo setor de comoras ¡ 

Protocolo..." 1109812016 0311012016 00:00:00  
i N° Processo... 40111016 

i TÍPO Processo.. Processo de compra ¡ 

l i 

› Responsável... SONIA ROSENICOSTA ã 

1 Finalidade ------ ..Autorização do ordenador concedida. Classiñcaro¡  
Sistema: MGFCornpras - TermoDeAutuaçãom .rpt 

__ >T  



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema'. Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

401 ¡ 2016 GÊNEROS ALiMENTicos 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 03/10/2016 

Critério de julgamento: Menor preço global 
Responsàvek SRC Sonia Roseni Costa 

23.407.794/0001-00 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 03/10/2010 

02.281.025/0001-36 MERcEARiA MARCOPAN LTDA ME 03/10/2016 

18.905.549/0001-48 STALo SUPERMERCADOS LTDA n 03/10/2016 

/e§232.928/0001-47 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 03/10/2016 

Sistema: MGFCompras - FornecedoresCor/vocadosm .rpt págma 1 



 

Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211  Piumhi - MG  Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 234077941000003 Data hora cotação:03¡10/2016 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

401 I 2016 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 
Contato: PAULO 
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 Quantidade umdade Preço unitário 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 1,00 UN(s) 10,49 

Marca: DELTA 

Modelo: 
00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 2,00 UN(s) 15,90 

Marca'. SÃO LUCAS 

Modelo: 
00000000953 CAFÉ EM PO 250G 2,00 UNIS) 3,75 

Marca: NEGRIN 

Modelo: 
00000000946 CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 1,00 UNIS) 2,89 

Marca: CLOSE UP 

Modelo: 
00000000958 EXTRATO DE TOMATE 340G 1,00 UN(s) 3,69 

Marca: ELEFANTE 

Modelo: 

3000000950 FARINHA DE MILHO 500o 1,00 UN(s) 2,10 

Marca: CONFIANÇA 

Modelo: 
00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG 1,00 UN(s) 3,25 

Marca: CLARICE 

Modelo: 
00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 OIKG 2,00 UN(S) 10,90 

Marca: DANDÀO 

Modelo: 
00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 1,00 KG(s) 3,25 

Marca: MILHARINA 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt PÉQÍHB 1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23_407.794I0001-08 Data hora cotação:03l10¡2016 

lSRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

401 I 2016 RUA PADRE DOMlNGOS, 117 

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

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

40000000949 FUBÁ MlMOSO 500G 1,00 UN(s) 1,49 

' Marca: K1 FLOR 
K_ 

Modelo: 
00000000959 GOIABADA 500o 1,00 UN(5) 2,95 

Marca: PREDlLETA 

Modelo; 
00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500a 2,00 UN(s) 3,29 

Marca: SANTA AMÁLIA 

Modelo: 
00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 3,00 UN(s) 3,89 

Marca: ABC 

Modelo: 
00000000948 POLVILHO DOCE 01KG 1,00 UN(s) 5,90 

Marca: MATUTO 

Modelo: 

Fã 
0000000951 SAL REFINADO 01KG 1,00 UN(s) 1,05 

Marca: umÀo 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 116,41 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt Página 2 



Twd: Cotação para Cesta Básica 

ldel 

Assunto: Fwd: Cotação para Cesta Básica 

De: Iicitacoesz <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 26/08/2016 08:33 31/34 , _n36 og 
Para: Paulinho Israel <supermercadoisrael@hotmaiI.com> 

Paulo, 

Bom dia, 

Estamos precisando da Cotação para a aquisição de Cestas Básicas. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade Possível. 

Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
ãicitacoes2@saaepiumhi.com.br 
Praça Zeca Soares 211 
Teiefax: (37) 3371-1332 ramal 

Cotação Cesta Basicapdf 
113KB 

26/08/20160313- 



Re: Cotação para Cesta Básica 

Asmm: R:: cotação para cesta Basica 

De: Pauiinha ísmel <supermercaáuismelêlhntmailxam> 

. Dita: ZGIORIZDlE 09H05 

nan: lncitam :Z diciumes!@saaepiumhi.cnrn.hv› 

CONFORME EOUCITÀBD SEGUE ANEKO NOSSOS PREÇOS, 

ISRÀEL E ¡SRFEL LTDA 

PAULDJOSEISRAEL AZEVEDO.      
' 5!: imlacugl «mmmcszanaapaumh..mm.nr› 

Enviadouena-lmu. za de :para de :me uzaa 

Fil:: Paulmholsuü 
Assunto: Fwd: calada para (em Bãsiu 

Paulo, 

Bom dia, 
Estamos precisando d¡ Calaçân um i aquiínçãu de Cenas Básicas. 

Aguardo seu retorna mma maiurbrew-idade Possível. 

Grata. 

Angel¡ cum 

Saae Piumhi 

Cnnlralu a Liciuçñz¡ 

 -neaLía :em ñfdñ eulhnrus     
naun nas." -  -- -- 

   

1 Cl 2 

e 26/08/2016 10:4: 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794I0001-08 
Ra Padre Domingos¡ 1T - Cerrado - Bambu¡ - MG 

'e 37-3433-1209 - email - supermercadoisraeiçôgholmaii.com 

BANiBUi - MG, 25 DE AGOSTO DE 2016. 

Conforme soiicitado enviamos abaixo nossos preços 

item [Quant Lçnid. Espeficicao / vnunit vrtotai Marca , 
i 1 (mid Açucar crista¡ clã kg /  Confsoiicitado 10,49 10,49 Delta ' 

¡ 2 2 @mid Arroz aguihinha tipo 1 M539: Confsoiicitado 15.90 31.80 sLucaa/ 
f_ 3 2 iánid Cafe em po 250g / Confsoiicitado 3.75 7.50 Negnn/ 
"E4 1 io' Creme dental 90g /“ Confsoiicítado 2,89 2.89 Close up' 

5 'I »úmida Extrato tomate 340g / Contsoiãcàtado 3,69 3,69 Eiefame 
5 1 unid z” Farinha miiho 500g Confsolicitado 2,10 2,10 Confiança / 
7 T uma Farinha trigo especial 1 m; Confsolícitado 3,25 3,25 Clarice /' 
8 2 ,ánid Feijão carioca tipo i 1 K6 Contsoiicitado 10,90 21 ,80 Dandão / T 9 1 unid Flocos de miiho 500g / Confsoiicitado 3,25 3,25 Milharina / 

1o 1< unid Fubá milho 500g/ Confsoiícitado 1,49 1,49 Ki-flor / 
4. 1 unid Doce goiaba 500g  - Conisolicítado 2,95 2,95 Preduecra /_ 
12 2 »Unid Macarrão espaguete 500g Confsoiicitado 3,29 6.58 samana /' ”\ , 1.3 3 «ünid Oieo soja 99o ml x Conísoiicitado 3,89 11,6? Abc / r 'i4 4* unid Polviiho doce tipo 'i cl1 59:_ Confsoiicitado 5,90 5,90 Matuto / 

[E15 1 nid Sai refinado C11 kg Confsoiicitado 1,05 1,05 União ouro / 
WÃLOR as UMA CESIA BASICA 116,41 r 

f  t_ \ v' 
*' \ \ 

ESRAELE iSRAEL LTDA 
RUA PADRE DOMiNGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG. TEL.37-3431-1209 

Email - supermercaooisraet@hosmaii.com ccorrenie - 11525-8 - agencia 522-3 - BANCO DO BRASIL S.A 

PAULO JOSE iSRAEL AZEVEDO 

CPF.438.040.996-68 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: o2.231,o25,roo01-3e Data hora cotaçãozo3l1 012016 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

401 /2016 RUAD.PEDROllN°1.176 
PIUMHI - MG 
Contato: EVANDEIR 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

¡90000000001 ACUCAR CRISTAL OSKG 1,00 UN(s) 11,49 

Marca: DELTA 
\.« 

Modelo: 
00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 2,00 UN(S) 14,95 

Marca: P|ONEIRO 

Modelo: 
00000000953 CAFE EM PO 2506 2,00 UN(s) 4,25 

Marca: UTAM 

Modelo: 
00000000946 CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 1,00 UN(s) 3,99 

Marca: COLGATE 

Modelo: 
00000000958 EXTRATO DE TOMATE 340G 1,00 UN(S) 4.19 

Marca: ELEFANTE 

Modelo: 

\ :3000000950 FARINHA DE MILHO 5006 1,00 UN(s) 5,20 

Marca: Kl FLOR 

Modelo: 
00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01 KG 1,00 UN(s) 3,50 

Marca: SM 

Modelo: 
00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG 2,00 UN(S) 10,90 

Marca: DANDÀO 

Modelo: 
00000000947 FLOCOS DE MILHO 5006 1,00 KGls) 33o 

Marca: QUAKER 

Modelo: 

Sistema'. MGFCompras - Co1acao01 .rpt Página 1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 02.281.025/0001-36 Data hora cotaçãot03f10I2016 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

401 /2016 RUA D. PEDRO u N° 1.176 
PlUMHl - MG 
Contato: EVANDE|R 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

God produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unmade Preço unltárlo 

/90000000949 FUBÁ MIMOSO 500G 1,00 UN(s) 1,90 

k# Marca: Kl FLOR 

Modelo: 

00000000959 GOIABADA 5006 1,00 UN(s) 3,90 

Marca: PREDILETA 

Modelo: 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE a 500G 2,00 UN(s) 3,60 

Marcar SANTA AMÁLlA 

Modelo: 

00000000954 OLEO REFlNADO DE SOJA 900ML 3,00 UN(s) 3,49 

Marca: ABC 

Modelo: 

00000000949 POLVILHO DOCE 01KG 1,00 UN(s) 6,50 

l Marca: AMAFH_ 

Modelo: 

2 ~Í0000000951 SAL REFINADO 01KG 1,00 UN(s) 1,50 

Marca: UNLÁO 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 123,84 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoolrpl Página 2 



Cotação para Cesta Básica 

ldel 

Assunto: Cotação para Cesta Básica 

De: licitacoes2 <licitacoes2@saaepiumhLcom.br> 
Data: 26/08/2016 08:31 33m - 805g 
Para: Mercearia Marcopan Ltda <merceariamarcopan01@yahoocom.br> 

Evandeir/ Claudiane, 

Bom dia, 

Estamos precisando da Cotação para a aquisição de Cestas Básicas. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade Possível. 

Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

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

-v Anexos: 

Cotação Cesta Basica.pdf 
113KB 

26/08/2016 08:31 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

l¡citacoes@saaegiumhl.com.br CNPJ: 23.781.816/0001-10 
211. - 37925-000 PlUMHl/MG -Telefau 37-3371-1332 

Autarquia Municipal (Lei1035f90) Praça Zeca Soares, _ R AM N O A E PA ICI A 0 AMOD LIDADE PRE OPRESENCIAL O 

QEGISTBQ DE EREQOS 

a . F r o " | ix r i n en r 
FUTURA PARCELADA com pagamento a vista ng entrega de todo material guando 
solicitado gelg SAAE g dg acgrdg cgm su_a_s necessidades, CIF almoxarifado §AAE 
PIUMHI-M a Pra a Ze a ar s ° 211- Centr - Piu hi-MG e com to os os 
:m o t In iu o n r e r xima m nt SE SENTA CESTASP 

avr 

Empresa:\\ 
Endereço  at* :g - 

Telefone;  10 . 

CNPJ: Ci. :ÉÇÉÍÚÂÊÊ/OCOÍ - 36o inscriçãoEstadualt 

Emailmunouanmwnvnngnwciâgdàmmazo de Entrega: rcestas Básicas a serem distribúídas aos “servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta í dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações: 

      
“em Especificaçãoe::ngifzzesadrgsitens/gêneros l Marc: Un_ 1 Qt_ \ V_unt_ t vnrotalj 

AÇUCAR CRISTAL/contendo no mínimo 99,3 % de 
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre 

parasitas e de detritos animais ou vegetais. 
de fermentação, isento de matéria terrosa, de 

Embalagem primária em sacos plásticos resistentes de - A  5 kg. No rótulo devera' trazer a denominação “açúcar", 4 _ 
I seguido do tipo e a classiñcação - Rotulagem u" m' 1-  3 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro 
de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 
datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 
ARROZ AGULHINHA TIPO l/beneñciado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de_5_ 
l5g.__0 produto deve conter no mínimo 901% de grãos 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico  39,90 
*inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

_ transparente, resistente e incolor. O produto deverá - - II ser rotulado de acordo com o cereal de origem e  un 02  
classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem.            
CREME DENTAL com FLuo , embalagem com 9o 

gramas. Gel d tal com flúor ativo, baixa  un o( 
abrasividade 90 vários sa ores. f) EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 
350g),'produto resultante de concentração da polpa de 
tomates maduros, sem pele e sem semente, por 
processo tecnológico adequado. O produto deverá 
conter BRIX minimo de 1894:, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento defeituoso e 
apresentar as características: aspecto massa espessa, 
cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo deverá 
constar a denominação do produto e sua classificação 
- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 
de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 
3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. FARINHA os MILHO! Produto obtido pelo grão de - _ ~ , 

milho desgerminado, de baixa umidade em flocos  u" l 01  ., ¡âo 

CAFÉ EM/ PO, torrado e moído, mbaiagem 
aluminizada em ' . O produto , 

deverá ser 100% aráblca e conter selo de qualidade e à un 02 ,q  g  pureza (ASIC). Validade: No minimo 2 (dois) meses, 'YU l - 5 

3,559 3,95  
.., ..uma A: i9  

 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesgsaaegiumhhcorrcbr CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PiUMHi/MG - Telefax 37-3371-1332 

integros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de  Validade: 
No minimo 3 (três) meses a partirífídata de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagg. 

         
Especificaçã”:::":¡fn:°:ad¡:5:*°“5¡9°"°'°5 l Marca un. l Qt. v. Unt. \v. Total 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL¡ enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão 
de trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 

1S°/o de umidade. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e  
Item 

sabor próprios. Em pacotes de 1 kg Embalagem, 
pacotes de polietileno transparente atóxico, ou papel 
branco. No rótulo deverá conter a denominação un 01 

“farinha de trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses 
a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO de primeira 
qualidade, "extra", constituido de no mínimo 95°/o de 
grãos na cor característica à var dade correspondente, 

de tamanho e formato naturâ: maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá 

40,90 3,80 

3,50 3,50 

apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de .rx 

substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes  :cf 
de plástico transparente resistente e incolor. Cl produto mdb., un 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem 
e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. / 

com glú, Pacote de S00 gr Necessária Rotulagem  1/ Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro l un o 

de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 
datas conforme programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem. 

FLOCOS or-: MILHO! tipo cozido, milho livre 
tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 
adicionais enriquecido com vita inas e sais minerais, “ 

3,80 3,8 o 

FUBA DE MILl-lcfenriquecido com ferro e ácido fólico. 
Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 
terrosa e parasita. Não poderá estar úmid , _ 2 _ 

fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. R). - un D1/ %  
Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC j 

259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
DOCE DE sorriso, embalagem de 500 r., doce 
massa, sabor goiabada, prazo validade 12, aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional “ 

x¡ Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) . 01 %  g0 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a "" 3, ¡ 

partir da data de entrega. Considerar as datas ' 
conforme programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. 

2 
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  l Especificação e quantidades dos itens/gêneros 
quaahte ram l Marca ( Un. Qt. l 

l l '. Item 

V. Unt. V. Total 
t_              

MACARRAO TIPO ESPAGUETE/ com sêmola, 
vitaminado, não fermentado. Ao serem postas em 
água não deverão turvá-la antes da cocção. _ 

Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, 
reforçado de ,50_0__cu'_., Poderá ser adicionado apenas de 
corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo 
a designação expressa de sua natureza - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade'. No mínimo 3 (três) meses 
a partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem/ 

7  359o 95.30 

OLEO REFINADO DE SOJA', tendo sofrido processo 
tecnológico adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, frigorificação ou não e 
desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e 
de outras características indesejáveis. Na rotulagem 
deverá conter as indicações correspondentes à 

classificação e designação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Embalagem de Qoomunfactas. Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalaem. POLVILHO DOCEgtipo 1, origem amiláceo mandioca, 
tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 kg. 

Necessária Rotulagem Nutricional ObrigatÓriaFTÊUC . 
259 de 2o de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: i u" 0/ 
No minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

             

 

 

SAL REFINADO¡ extra, iodado. Cloreto de sódio 
catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 

adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de 
. potássio ou outro sal de lodo não tóxico) e 

antiumectante. Embalagem, pacotes de 3.439,0 rótulo -___) 

deverá trazer a denominação "sal" seguida de sua  XV classificação. Deverá também constar do rótulo, a un 
declaração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes 
adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

~ constar da embalagem. 
Valor global da cesta básica.. .......................  ..........................  

O1 

4m. 

 
.e Data: j!) [(09 J2o15 

Assinatura Representante Legal: t ,_ l * ' lí .231 .azsmnalmsãl 
MERCEAÊEÀ MÀRWFÀH LTBÀ. 

Run. bom PEDRO n, 117a 
s. .mena-z âiñÉRlCA - cep 379252000 

_ Lim na HI - MINAS semi] 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 1s_ga5_549¡ooo1-4s Data hora cotaçào:03/10¡2016 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 

401 l 2016 RUA MIGUEL COUTO,55 

PIUMHI - MG 
Contato: SIMONE 
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 Quantidade Unidade Preço unitário 

/30000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 1,00 UN(s) 9,90 

'\ Marca'. MASTERÇÚCAR 

Modelo: 
00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 2,00 UN(s) 13,90 

Marca: PIONEIRO 

Modelo: 

00000000953 CAFE EM PÓ 250G 2,00 UN(5) 3.80 

Marca: UTAM 

Modelo: 

00000000946 CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 1,00 UN(s) 2,95 

Marca: SORRISO 

Modelo: 

00000000958 EXTRATO DE TOMATE 3406 1,00 UN(s) 3.30 

Marca: ELEFANTE 

Modelo: 

_ 3000000950 FARlNHA DE MILHO 500G 1,00 UN(s) 539 

Marca: KI FLOR 

Modelo: 

00000000956 FARINHA DE TRIGO T|P0 1 01 KG 1,00 UN(s) 2,69 

Marca: SM 

Modelo: 

00000000955 FEIJÃO CARIOQU|NHA TIPO 1 01KG 2,00 UN(s) 7,99 

Marca: DANDAO 

Modelo: 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 1,00 KG(s) 2,90 

Marca: MlLHARlNA 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Págma 



  v_ Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.7828 -. ' 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materials - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 18.985.549/0001-48 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 

Data hora cotação:03.l1 01201 6 

401 l 2016 RUA MIGUEL COUTOJSS 

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

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

&000000949 FUBÁ MlMOSO 500G 1,00 UN(s) 2,90 

Marca: K1 FLOR 
\._ 

Modelo: 
00000000959 GOIABADA 500G 1,00 UN(s) 2,90 

Marca: PREDILETA 

Modelo: 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 2,00 UN(s) 2,69 

Marca: V|LMA 

Modelo: 
00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 3,00 UN(s) 2,95 

Marca: ABC 

Modelo: 
00000000948 POLVILHO DOCE 01KG 1,00 UN(s) 5,69 

M3033'- AMAFIL 

Modelo: 

7 \í000000951 SAL REFlNADO 01KG 1,00 UN(s) 1,15 

Marca: Moo 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 105,98 

Sistema: MGFCompras - Cotaoao01 .rpt 

Página 2 

 
 



Fwd: Cotação para Cesta Básica 

Assunto: Fwd: Cotação para Cesta Básica 

De: Iicitacoesz <Iicitacoes2@saaepiumhicom.br> 
Data: 26/08/2016 08:35 5314_ -Q1100 

Para: Recepcao Loja 1 <recepcao@staiosupermercado.com.br> 

Aiine, 

Bom dia, 

Estamos precisando da Cotação para a aquisição de Cestas Básicas. 

Aguardo seu retorno corn a maior brevidade Possível. 

F _ Grata, 

u. 

"l. del 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
iicitacoes2@saaepiumhi.conmbr 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

e Anexos: --- 

Cotação Cesta Basicapdf 
113KB 

26/08/2016 08:3( 



 lícita s saae iumhi.com.br 

serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal [Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHII MG - Telefax 37-3371-1332 

gngAi-asulg BA§E Pag; Ltçgzpggg ug MQDALIQAQ; Pgggâg passe-ngm ng 
e I E P e 

 s o d xim am 

Empresa: $910 «ÁÀJOPÚTYÉÍW 
Endereçozv 
Telefone: 9:37”- Q4000 
CNPlcJg. 986» 544 í 100o( 
Email: 

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos 

Ííl-:G-«mfl IÚJCIÁJ. Lc: /ÍS 

dos produtos abaixo especificados, em atendimento a 

n so E N cs po "s 

-93 InscriçãoEstadual: 5 Í Í-(Ã Í  l SQ l 00070 
Prazo de Entrega: 

municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta 
Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações: 

í ÍÍEITI 
Especificação e quantidades dos itens/gêneros 

gge a integram 
Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

AÇUCAR CRISTAL contendo no minimo 99,3 % de 
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre 
de fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitas e de detritos _animais ou. vegetais. 

5 kg. No rótulo deverá trazer a denominação “açúcaf”, 
seguido do tipo e a classificação - Rotulagem 

de _2002 (ANVISA). Validade: fNo *mínimo 3 (três) 

_ validade deverá constar da embal em. 

Embalagem primária' em'sacos plásticos resistentes de- 

Nutrlcional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro 

meses a partir'-daiatà-,der-entrega;.Considerar-as - datas conforme programação de entrega¡ A-data 'de f 

un 01'/q,_0l0  

II 

_ARROZ- _AGULHINHAÍIPO - beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 
kg. 0 produto deve conter no mínimo 90% de grãos 
inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 
umidade. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor. 0 produto deverá 
ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 
classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

un 02 //  51  

III 

CAFE EM PÓ, “ torrado e moído, embalagem 
aluminizada em . 0 produto 
deverá ser 100% arábica e conter selo de qualidade e 
pureza (ABIC). Validade: No minimo 2 (dois) meses,  a @tir da data de entrega. 

 ¡O! Õ 1464 fo 

un 02 (à Q3513  
' .IV 

CREME DENTAL COM FLUORK/embalagem com 90 
gramas. Gel 'dental com flúor- ativo,- baixa 
abrasividade, 90g, vários sabores. ' 

do 
un 01/  “à 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 
350g); produto resultante de concentração da polpa de 
tomates maduros, sem pele e sem .semente, por 
processo tecnológico adequados' O produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18%, estar isento de 
fermentações, não indicar processamento defeituoso e 

apresentar as características: aspecto massa espessa, 
cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo deverá 
constar a denominaáo do produto e sua classificação 
- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 
de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 
3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de v lidade deverá constar da &Llâ- l ' 

un 01/   t? 

VI 
FARINHA os MtLHoJProduto obtido pelo grão de 
milho desgerrninado. de baixa umidade em flocos Khílm un a1/ 5\C\°\¡ Ê-\OKQ 



Ó _  Sendço Autônomo de Água e Esgoto 
a t!! 

licitacoesggaegiumhhcomàsr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

integros, homogêneos e isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor 'de 500gr. Validade: 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a ¡nte ram Í Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 
Item 

FARINHA os 'nuca Especial( enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão 
de trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 
150a de umidade. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e 

sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

pacotes de polietileno transparente atóxico, ou papel 1/ ! r VII branco. No rótulo deverá conter a denominaáo ' Yx\ un 0  B4 
“farinha de trigo" seguida do tipo - Rotulagem D 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses 
a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A _data de validade 
deverá constar da embalagem. 

R.? 

I s 

É* 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO/ 1 »de primeira 
qualidade, "extra", constituido de no mínimo 95% de 
grãos na cor característica à variedade correspondente, 
de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

secos, em pacotes de 1 kg. .O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 
substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes ¡ / 

VIII de plástico transparente resistente e incolor. 0 produto 'v9 un 02 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem à e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. o 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da gx 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. 
FLOCOS DE MILHO,/ tipo cozido, milho livre 
tegumento, seco, tostado e recoberto, características 

adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, É _ com glú, Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem  
IX Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro k*- un 01   

de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) \ão  . 

meses a partir da data de entrega. Considerar, as  
datas conforme programação de entrega. A data de Rg** validade devera' constar da embalagem_ - 

ÉÍÂTE MILHdenriquecido com ferro e ácido fólico. 
Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não podera' estar úmido, / ferrnentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 
Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC  t"? m'  :\G\D 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: 
No minimo 3 (três) meses a partir da data de _ -\' 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 
embalagem. ' l / 
Docs os semen( embalagem de 50o gr., doce 
massa, sabor goiabada, prazo validade 12, aplicação ~ 

sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional 3P' / 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) D. u" o¡ O OQ 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a \2/ C\ à 
partir da data de entrega. Considerar as datas E? t; 
conforme programação de entrega. A data de validade QE' 

XI 

deverá constar da embalagem. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

ll it ae i 'mhLcomJnf CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei IOBSISO] Praça Zecasoáres, 211 - 37925-000 PIUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

' “em Especifieaçãoeqnliãnãifntesadãsitens/gêneros ' Marca un_ Qt_ V_Unt_ VJhta¡ 

MACARRAO TIPO esPAsueTEJ_ com sêmola, 
vitaminado, não fermentado. Adserem postas em 
água não deverão turvá-la antes da cocção. 
Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, _ 

reforçado de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de d  
corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo 

a designação expressa de sua natureza - Rotulagem  Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de ' \ 
2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses Q 
a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entreg . A data de validade 
deverá constar da embalagem. 
óLEo REFINADO DE SOJA/tendo sofrido processo 
tecnológico adequado como degornagem, 
neutralização, clariñcaão, frigoriñcaéo ou não e 
desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares e devera' estar isento de rango e 
de outras caracteristicas indesejáveis. Na rotulagem nn devera' conter as indicações correspondentes a É¡ u" 03/ C\â f¡  

XII un 02/   ¡ 

classificação e designação - Rotulagem Nutricional É 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 at_ * 

(ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. Validade: No É* 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
POLVILHO DOCEÍ tipo 1, origem amiláceo mandioca, _ 

tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 kg. ' . 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: \ u" 01 

No minimo 3 (três) meses a partir da data de   Í entrega. Considerar as datas conforme programação \ b 
de entrega. A data de validade deverá constar da  
embalagem. . sm. ReFInAoo/ extra, iodado. Cloreto de sódio 
catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 

adiào de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de 
potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e 
antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. 0 rótulo / 
devera' trazer a denominaão “sa|" seguida de sua / \J 

XV classificação. Deverá também constar do rótulo, a U un 01  \ 
declaração "iodeto" e a declaraáo dos antiumectantes Q \ 
adicionados. Registro no Ministério cla_- Agricultura. 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir. da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de _validade deverá 
constar da embalagem. 

Valor global da cestâlbásica ..... ..' ...........  ...................... .L ............. .. RS L , e _jeâlêlã l 

Data: ;EQ I ;i3 [2016, 

XIV I 

Assinatura Representante Legal:  
ãt-leaaiarstaralsralsa 

ranstragsriâ  



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 55_232_923rooo1.47 Data hora cotação:03/10f2016 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

401 l 2016 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PIUMHI - MG 
Contato: LUlSsaae- 
Local entrega Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

¡íH0000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 1,00 UN(s) 9,85 
_ ' Marca: minas 

Modelo: 

00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 2,00 UN(s) 13,99 

Marca: SAO LUCAS 

Modelo: 

00000000953 CAFE EM PO 250G 2,00 UN(s) 4,49 

Marca'. UTAM 

Modelo: 

00000000946 CREME DENTAL COM FLUOR E MICROPARTÍCULAS DE CALCIO 90G 1,00 UN(s) 3,99 

Marca: COLGATE 

Modelo: 

00000000958 EXTRATO DE TOMATE 340G 1,00 UN(s) 2,69 

Marca: QUERO 

Modelo: 

hñ0000000950 FARINHA DE MILHO 500G 1,00 UN(s) 2,59 

Marca: KI FLOR 

Modelo: 

00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01 KG 1,00 UN(s) 2.99 

Marca: CLARICE 

Modelo: 

00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG 2,00 UN(s) 8,99 

Marca: GLORIA 

Modelo: 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 1,00 KG(s) 3,49 

Marca: YOKI 

Modelo: 

_x Sistema: MG FCorn pras - Cotacacm .rpt PÉQÍW 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 65.232.928¡0001-47 Data hora cotação:03l10›'2016 

SUPERMERCADO TUIUTl LTDA 

401 I 2016 RUA ARMANDO Vl0TTl, 19 

PlUMHl - MG 
Contato: LUISsaae- 
Local entrega Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega'. 10 dias 

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

&000000949 FUBÁ NHMOSO 500G 1,00 UN(s) 1,99 

K_ Marca: K¡ FLOR 

Modeio: 

00000000959 GOIABADA 500G 1,00 UN(s) 2,99 

Marca: PREDILETA 

Modelo: 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 2,00 UN(s) 2,59 

Marca: NLNFA 

Modeio: 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 3,00 UN(s) 2,99 

Marca: ABC 

Modelo: 

00000000948 POLVILHO DOCE 01KG 1,00 UN(s) 5,79 

Marca: AMAFIL 

Modelo: 

00000000951 SAL REFINADO 01KG 1,00 UN(s) 1,29 

Marca: umÃo 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 106,75 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 2 



Fwd: Cotação para Cesta Básica 

W 

ldel 

Assunto: Fwd: Cotação para Cesta Básica 

De: licitacoes2 <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 26/08/2016 08:32 53;? , c; ,ç 535 54H.  
Para: sutuiuti2@terra.com.br w 

Luiz Henrique, 

Bom dia, 

Estamos precisando da Cotação para a aquisição de Cestas Básicas. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade Possível. 

Grata, 

Ângeia Costa 

Sáae Piumhi 

Contrato e Licitações 
_. - iicitacoes2@saaepiumhicombr 

_Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 rama| 

 Anexos: 

Cotação Cesta Basicapdf 
113KB 

26/08/2016 08:31 



#W - CAFE EM Po( torrado e moído, embalagem 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto  licitacoesçgsaaepiumhicombr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal lLei1035/50i Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax. 37-3371-1332 
A AO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 

ORÇAMENTO BASE PARA LICIT ç_ 

REGISTRO DE PREÇOS 

Favor fazer cota ão de r os das estas b'si s ab ixo r lacio do r entre a 
FUTQRA EARCELADA com pagamento a vista na entrega de todo material guandg 
s Iicit o lo SAAE e de ordo com suas necessid es IF almoxarif do SAA 
PIUMHI-MG a Praga zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos os 
impostos inclusos no prego de aproximadamente 60 i SE§SENTA 1 CESTAS POR MES 

Empresatfàlolrm Mwxiinggcmie 'IJ xíc; b.; 
Endereços. *à \l 10th', 
Telefone: '  300 _ __ 

CNPLQLS 943a  ÍOOOÍ JJ_ LInscriçãoEstadual: Õls 944 961.55 :OO -QQ 
Emailzãglii;JLLLMQTEMQ -ggsbgfPrazo de Entrega: FO ("ÂLOIN 

Cestas Básicas a serem distribuidas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta 
dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas aiterações: 

ínem Especificação e quantidades dos itens¡ gêneros Marca un_ Qt_ l v_ unt_ v_ Tuta¡ 
que a integram 

m3 AÇUCAR cRlsTiAjffcontendo no minimo 99,3 % de 
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre 
de fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitas e de detritos animais ou vegetais. , Embalagem primária em sacos plásticos resistentes de alert-mag ol  S   
5 kg. No rótulo deverá trazer a denominação "açúcar", 016;' seguido do tipo e a classificação - Rotulagem u" 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro 
de 2002 (ANVXSA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 
datas conforme programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem. 
ARROZ AGULHINHA TIPO If beneficiado, polido, 
iimpo, grãos inteiros, longos e ñnos em pacotes de 5 

kg. O produto deve conter no minimo 90% de grãos  inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico   
transparente, resistente e incolor. O produto devera' 

II ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

classificação - Rotuiagem Nutricional Obrigatória, RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANViSA). Validade: 
No minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

; embalagem. 

un 02 

aluminizada em pacgte de 25g gramas. O produto _ gq n g III deverá ser 100% arábica e conter selo de qualidade e  un 02/  q ' q g 
pureza (ABIC). Validade: No minimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega. , J 

CREME DENTAL coM FLuoR/ embalagem com 90 @Quim K 

_ IV gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa m9,¡ ?mc un 01 3 3 q q abrasividade, 90g, vários sabores. @pacata ¡Olol I 

EXTRATO DE ToMATñem embalagem (lata de l ' 
350g), produto resultante de concentração da polpa de 
tomates maduros, sem pele e sem semente, por 
processo tecnológico adequado. 0 produto deverá , a 
conter BRIX minimo de 18°/o, estar isento de  ap &Bq 

&JX 

fermentações, não indicar processamento defeituoso e 
apresentar as características: aspecto massa espessa, / 

V - cor vermelha, cheiro e sabor proprio. No rótulo deverá un 01/ 
constar a denominação do produto e sua classificação 
- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 
de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 
3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 
embalagem. , , 
FARINHA DE MILHol. Produto obtido pelo grão de -- _ à v v¡ milho desgerminado, de baixa umidade em flocos hill u" M' xâ, OI  



Serviço Autônomo de Água e Esgoto  lícitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.81E›f0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHi/MG »Telefax 31-337 1-1332 

integros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classiñcação. Rotulagem Nutricional 

                                          

Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 500gr. Validade: 
No minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embala em. 

< ue a inte ram 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão 
de trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 
15% de umidade. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e 

sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

pacotes de polietileno transparente atóxico, ou papel (D. 
o, @QQ 61K??? 

branco. No rótulo deverá conter a denominação 
"farinha de trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses 
a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. › 
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO ,af de primeira 
qualidade, "extra", constituido de no minimo 95% de 
grãos na cor caracteristica à variedade correspondente, 
de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de a_ Q   O¡ substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes i l 

de plástico transparente resistente e incolor. O produto 02 
deverá ser rotulado de acordo com o cereai de origem 
e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Especificaçãoequantidades dos it Asjgeneros l Marca l Un_ 1 Qt_ Q tum_ lvxutg 

un 

secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá 

un 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalaem. 
FLOCOS DE MILHO 

tipo cozido, milho livre 
tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 
adicionais enriquecido corn vitaminas e sais minerais, - - 

com glú, Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem u(  3  Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 cle setembro un 01 “ r 

de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem. 
FUBA DE MILHO/enriquecidopom ferro e ácido fólico. 
Produto obtido pela moagem do grão de milho, _ 

desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a partir de  
matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria _ q trrosa e parasita. Não od rá est r 'mido, i q 
e p e a u _oo l, 

0 fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC u" 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalaem. 
DOCE DEGOIABA( embalagem de soo gr., doce 
massa, sabor goiabada, prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional @LEGUÂLO Obrigatória. (RDC 259 de 2o de setembro de 2002)  Q 9 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a u" 01 ' ' 

partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto  licitacoesgsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37525000 PIUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

  
Es"°°'f'°°°a°e:::“;'f:::°f_ad¡:°¡t°"s¡9°"°'°5 i Marca i Un. l Qt. l v. Unt. l V.Total 

l l l l J                          

M 

,› I 

ACARRAO TIPO ESPAGUETF/ corn sêmola, 
vitaminado, não fermentado. Ao serem postas em 
água não deverão turvá-la antes da cocção. 

Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, . 
reforçado de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de mk).  Un 

corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo 
a designação expressa de sua natureza - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses 
a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entr a. A data de validade 

deverá constar da embalagenjg 
OLEO REFINADO DE SOJÁ, tendo sofrido processo 
tecnológico adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, frigorificação ou não e 
desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e 

de outras características indesejáveis. Na rotulagem @O 
deverá conter as indicações correspondentes à u" 
classificação e designação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. Validade: No 
minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalaem. POLVILHO DOC, tipo 1, origem amiláceo mandioca, 
tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 kg. 
Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC ..e s "jrq 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: un o¡ 5 q › 

No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. X. 
SAL REFINADÓ, extra, iodado. Cloreto de sódio 
catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 
adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de 

                       

potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. D rótulo - *1 
_deverá trazer a denominação “sal" seguida de sua 
classificação. Deverá também constar do rótulo, a un 
declaração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes 
adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da 
dàta de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

Valor global da cesta básica ....  .................................................... .. 

Data: ;lb JO ê! ./2015 

Assinatura Representante Legal: 



 
Serviço Aut. de Água e Esgoto_ 

._. 
23.782.816¡ - 

7 Praça Zeca Soares, 211 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 401 I 2016 

CNPJ _ - Í _ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

02.281'.025I0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME ' ' 123.84 

18.985.549/0001-48 STALO SUPERMERCADOS LTDA '_ 105.98 

234077/9410001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 116,41 

65.232.928/0001-47 SUPERMERCADO TUiUT| LTDA 106,75 

*N k. 

W. 

i 

i 

i 

Sistemag MGFCompras - PesquisaDeMercadoD1 .rpt págma 

 Piumhi - MG ' _  
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/ 

Piumhi - MG 

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

_AUÉIOQZPEEO PARA ABERTURA DE PROCESSO   
   Objeto ................... .. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso ll do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101¡2000 (Lei \ 

de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo A 

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de outubro de 2016 

Odécio d Silva Melo 
Diretor 

Ordenador da despesa 

¡ . - 

I Protocolo..... 12119812016 o3i1orzo1a ocyoo-_oo 

l N** Processo... 401¡ 2.016 

1 Tipo processo.. 

i 

i Responsável... 

\ Finaüdade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o i 

Sistema: MGFCompras - Autorizacao0rdenadorO1 .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares_ 211 Ê3-73Z-31ÕÍÚÚ 

Piumhi - MG 

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

czxsrsmcgçàcssemana.pgagíãaentçno   
As 14:51 hs desta segunda-feira, 3 de outubro de 2016. na sala de reuniões do Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

o responsável pelo _setor de compras concluiu sua análise do processo n” 401 I 2016, referente a AQUISIÇÃO DE 

CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA. - 

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

'W 

~ l n Piumhi - MG, segunda-feira. 3 de outubro de 2016 

MP 
Sonia Roseni Cosia 

Responsável pelo setor de compras 

l Protocolo..... 12.Í00 Í 2015 Ú3Í1ÚÍ2Ú16 14651 

\  N” Processo... 11¡ 2.016 

I  Tipo processo.. Processo de compra 
i Mcdaiidadem.. Pregão presencial 

i Responsável... Maria das Gracas F Barros Goulart 

Sistema: MGFCompras - ClassiticacaoProcessoPorlvlodalidadeo1.rpt  Finalidade ...... .. 
l 

rà.__.._.____ 

.._..,_...____.___._..._.___ ____ 
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Sex-mtu Autônomo da Água e Esgoto _ 

. lãciízacaewfêàaaepiumimcOmJar mam: 23.782.816f00fH-10 
Autarquia Munñcípai #Lei 1835190.; ?raça 42mm Saareas, 21'¡ ~ ZWQZEGQG PIUMHUMG - Talefau 37-33Tl-1332 

SOIAISSAO DE; IIOITAÇAO 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

>PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

>PROCESSO LICITATORIO N° 401/2016 
P-SETOR/REPARTIÇÃO: ADMINISTRATIVO E TÉCNICO OPERACIONAL 

>TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA 
PROPOSIA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA 

'PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE 
PESSOAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
ATIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOS TERMOS DA 
LEI MUNICIPAL No 1.304/2007 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
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@Remessas ea têeiaaeàü 

PREGÃO 'PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOSN° 11/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/ 2016 
MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de gêneros_ alimentícios e de higiene pessoal, 
destinados aos servidores públicos municipais ativos do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto nos termos da lei Municipal NO 1.804/2007 e suas 
alterações, conforme especificações do Anexo I deste edital. ' 

Não havendo expediente nas datas supracitaclas, o credenciamento e a 

abertura da 
subseqüente, nos mesmos horários. 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 19/10/2016 das 08:00h(Oito horas)ás 08:59h ( Oito horas e 

cinquenta e nove minutos). 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 

Dia 19/10/2016 Às 09:00h (nove horas). 

sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil 

_ 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 SAAE não se responsabiliza por envelope que não for entregue no 

endereço supracitado. 

_CONSULTAS A0 EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na 
internet, no site wwwsaaepiumhhcombr ou na Sala de Licitações do 
SAAE a Praça Zeca Soares n° 211,Centro - Piumhi-MG . 

ESCLÃRECIMENTOS: e-mail licitacoes@saaepiumhi.com.br, telefax: 
(37 ) 3371-1332, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 
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PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 401 l 2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

ll l 

PREÂMBU [L0- 

í*   
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, 'Autarquia 
Municipai criada peia Lei n° 1035/90, com endereço a 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” 

401/2016, na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços N” 
11/2016, Tipo Menor Preço Global, para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios e de higiene pessoal, 
destinados aos servidores públicos municipais ativos do SAAE. O procedimento 
licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como a Resolução 
SAAE nO 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), 
Decreto Municipal no 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Decreto Municipal n° 
2.550/2007 que regulamenta a atuação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas licitações publicas realizadas no âmbito do Municipio nos 
termos do disposto na Lei Complementar n” 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, designada Pregoeira 
e integral-ão a Equipe de Apoio as servidores: Sônia Roseni Costa, Rosilaine 
Ferreira Silva Figueiredo e Márcia Siiveira Silva designadas pela Portaria/SAAE- 
PIU N° 028/2016, publicada em 08/07/2016. 

A motivação cia abertura dessa licitação de modo a possibilitar a participação do 
mercado em geral ou seja sem EXCLUSIVIDADE para ME/EPP se dá porque foi 
instaurado anteriormente o Processo Licitatório no 370/2016 , Pregão Presencial 
de Registro de Preços nO 10/2016 o qual restou frustrado porque não 
credenciaram o número minimo 03 (três) fornecedores competitivos que se 
enquadram nessa categoria empresarial, comprometendo, assim, a 

"competitividade goeeuiiar aos processos iicitatórios". ' 

Por isso, em relação ao objeto em referência, impõe-se a repetição do certame, 
conferindo-se a exceção prevista no art. 49 inc. II da Lei Complementar 
123/2006, atom as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014. 
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COMBSSÃO oe LacrrAçÁo 
“Art 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 
Complementar quando: II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório;  I - OBJETO   

A presente licitação tem como objeto o Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para o fornecimento de gêneros 
alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos 

. municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nos termos da 
lei Municipal. N° 1.804/2007 e suas alterações, conforme especificações 

n' * -doAnexo I deste edital. 

1- O item listado no Anexo NO. I , não serão necessariamente adquiridos em sua 
totalidade. O mesmo são quantidades estimadas, sendo considerado apenas para 
fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de 
Preço. A licitante para qual for adjudicado o item constante do Anexo NO I e for 
convocada para a assinatura da Ata, obterá apenas o direito e a exclusividade de 
fornecimento do referido item até o término da vigência contratual. Alertamos a 
todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os 
mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do 
Anexo N 0 I . O SAAE não se responsabilizará por prejuízos Financeiros, não 
cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da 

compra por parte do SAAE. 
1.1 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no 
edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma, 

garantia de faturamento. í-_aígax_ II- PRAZO DE VALIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS 

A ata de registro de preços, a ser firmada entre o SAAE DE PIUMHI/MG, e o (s) 
vencedor (es)_ do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 

assinatura. : í1í1í1í: z. n1- ÁREA SOLICITANTE   
Seção de Patrimônio, Material e Transporte. -L-_L -_ 

__ à_ à: 
IV - CONSULTAS S E IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL 

_a 
 

1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas 
disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em 
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comssAo be LICETAÇÃO 
documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as 
aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, 
sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 
fornecedores vencedores do certame. 1.1. - Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um 
documento vinculativo, obrigacionai, com característica de compromisso para 
futura contratação, onde o fornecedor manterá seus preços registrados, durante 
o período de 12_ (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite o Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi efetuar as aquisições nas quantidades 
julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 
1.2 - Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada 
a _ordem de classificação das empresas constantes da Ata. 

2 - 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.saaebiumhi.com.br .. 

3 - 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 Local e no quadro de avisos do SAAE, com vistas a possíveis 

alterações e avisos. 

4 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 
o e-mail licitacoes@saaep¡umh¡.com.br, via telefax (37) 3371-1332, ou ainda, 
para a sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante à fl.2 

deste Edital. 4.1 - As respostas do (a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão 
'encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ficando acessíveis a todos os 

interessados. 
5 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser lnterpostas por qualquer 
pessoa, protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação do SAAE , a 
Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi - MG, CEP: 37.925-000, a partir da 
publicação do aviso do edital até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura das propostas, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a 

petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
5.1 - 0 SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item 
acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal. 
35.2 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante e todos os 
participantes via fac-símile ou e-mail, para conhecimento de todos os 

interessados. 
 

   
::a _1-.2 

  í._ ea; a 
v- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO à ea:   
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comissão os aspiração 
1- Poderão_participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 

'objeto Iicitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, 
estabelecidas no Titulo X, deste instrumento convocatório. 

' 1,1 -A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
1.2 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. ' - 

1.3"- Serão aceitos participação no referido certame de licitantes que queiram 
enviar seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via correios ficando 

os mesmos, no entanto, impedido de formular lances. 

2-Não poderá participar da presente licitação empresa: 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 órgãosda 
Administração Pública; enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penaüdade; 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 d_as vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do' 

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto Iicitado - 

não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a 

sua execução.  VI - CREDENCIAMENTO  
1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante 
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), 
apresentando em envelope separado os seguintes documentos em negrito, 

1 sendo: 
2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por 
seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia 
autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro 
Comercial, _no caso de empresa individual', acompanhado de documento 

de identidade. - 2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido_ de 
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme 
modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de 
poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os 
demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do 
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e eemeeee ee eieãmeàe 
documento de identidade do credenciado ou procurador e documento 'que 

comprove a representação legal do outorgante. 
' 2.1.1 - Serao admitidas fotocópias 'sem autenticação cartorial, desde que _os 

n 

respectivos originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou a Equipe de 

Apoio para autenticação. - 

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

praticados. 
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 pijblicas 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.0 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em usufruir_ do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá 
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, 
conforme :modelo do Anexo V . - - 

5.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus' atos, cível, 
administrativa e penalmente. - 

6- Apresentar Deciaração de Atendimento às Condições de Habilitação 
conforme modeio Anexo I V. - 

7- A documentação referente ao credenciamento deverá ser entregue 
fora dos envelopes. - ' 

VII- AiífiFaiããüNTAçÃü DA eeoposm coyERcIAi-, DocUMENñÉÃo DÊ_ 
HABILITAÇÃO í .s.- u... .  

1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser 
apresentados, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de 
desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 

 _ Ao PREGOEIRO oo SERVIÇO AUTÔNOMO "oe ÁGUA_ E7556' 
-_ PIUMHI MIN-As GERAIS .  

_ eeocesso LICITÀTÓRIO N° 4131/2016, 
eeeeho PRESENCIAL oe REGIS'B'RO_.DE PREÇ-OSNF-:t 

- “oocumgmraçño DE HABILITAÇÃO"  
RAZAO socmi. e EN-DEREÇO ' ' ' “ 



 
Semi-ago üutéàtaomz¡ são  e &agem; 

?anita-aim “ra::aeisaítmshkgxzaiar.hr GNPJ: 23.?$2..E'¡É§i9091-10 _ ' 
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istgaissgae ea aioãpgsãào  
" Ao eeesoemo Dio SERVIÇOAUTÔNOMO DE ÁGUA E tesao. 

_ PIUMHI-MIMAS GERAIS¡ . . __ '  
eeocesso LICETATÓRIO No 4o1/2o_1s§-_1'; e __ 

.tseesão eaeseNcIAL os eeotstao oe PREÇOSN¡ ' ' ° 

“Peoeostini CGMERCIAL" ' - 

@EÀEãQeC-w-E_ ENDEREÇO 

 
  :._ 

VIII - PROPOSTA COMERÇEAL ' 

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 aii previstas, com identificação da pessoa -jurídica 
proponente, n37' dc 959.1, endereco, números de telefone e fac-símile, e-mail e 
assinatura ao 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 impediram 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 :ompietx d) VALOR IJNITÁRIC¡ E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação 
daunidarêe oelo respszrrizix/o preço imita-rio, cotados em reais, com até 02 (duas) 
casas decimais. Seraião) descilassificadais) a(s) proposta(s) com preço 
manifestamente inexeqüívei ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
do art. 4-8, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
e) Valor itfstal da propofata por extenso. f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão 

estes Liltimos. ' g)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, 
inclusive descarga dc. pro-duto. 1.1 -- Reggae/ae de Esta-calção: Entrega dos TJTOCÍUÍOS objetos desta licitação será 
futura e parcelada, de acordo com as necessidades do SAAE, dentro da zona 
urbana do Mamicipic: de Piumhi, no ¡ararizo máximo de 05 (cinco) dias 
contados da soiicita-ção. A solicitação será através de nota de empenho 

enviada via e-maiiifaatt ao setor responsável. 
1.2 -Os produtos deverão ser entregues na quantidade estimada de 70 ( 
setenta à cestas por maes, isto é de forma parcelada, até o ultimo dia útil de 
cada mes', no alronxarifado do SAAE, à Praça Zeca Soares n° 211, centro, na 
cidade de Piumhi-MG, podendo esta quantidade *avarias* para mais ou para 
menos de acordo een-ras necessidades do SAAE PIUMHI-MG. Estima-se 
um qeaais-titatizio gêmea¡ de :MG (oitocentos e quarenta) cestas ao 

presente certaame. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
1.3 - Os produtos deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados 
pelo fabricante ou fornecedor e entregues devidamente embalados, contendo 
externamente a data de fabricação e data de validade, o nome do produto, 
quantidades e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, de 
forma a garantir completa segurança ao consumo e transporte e a identificar o 

seu conteúdo. 1.4 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 
aquisição do produto, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 

' da licitante. 
1.5 - A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade 
dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente 
às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado 
ou inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade. 
1.6 - Os produtos deverão conter todas as informações necessárias à perfeita 
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, peso, 
composição e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização 

do produto. 1.7 - O SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar amostragem dos 

produtos para conferencia das normas de qualidade. 
1.8- Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo 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 17/07/2002. 1.8.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.8.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 

compromissos assumidos. 1.8.3 - 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. 
1.8.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 

i subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 

proposta. 1.9- Todas as condições previstas no Termo de Referencia Anexo I deverão ser 

observadas com vista à elaboração da proposta comercial. 1.10- REFERENCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na 
Mesorregião Oeste de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 
250 Km da capital mineira, 90 Km da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de 

Formiga e 496 km da cidade de São Paulo 

2 - As quantidades dos itens indicados no Termo de Referência Anexo I poderão 
sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1° 

da Lei 8.666/93. 

3 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
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licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial 

4 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital 

5 - Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha 
apresentado preço até 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 ofertarem nova proposta inferior àquela, 
nos termos do art. 44 § 2° e 45 § 3° da Lei Complementar 123/2006. 

6-A(_s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do item 16 do Título 
X, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, preferencialmente rubricada em todas as folhas e a 
última assinada pelo representante legal da empresa citado nos documentos de 

- .habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deste 

.Edital. 

7 Ã O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Pregão Presencial de Registro de Preços , assumindo como firme e 

verdadeira sua proposta e lances. 

8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital  IX - DAS AMOSTRÀS    
O licitante vencedor do Pregão deverá apresentar 01 (uma) unidade de cada 
um dos produtos que fazem parte da Cesta Básica, em embalagem 
original como amostras, respeitando a marca ofertada na proposta comercial, 
no prazo de até 03 (três) dias após a habilitação, conforme descrito no 

Anexo II do edital.  x DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
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 (no caso de sociedade, de todos os sócios; 

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
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1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorl, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, os documentos já mencionados acompanhados do 

documento de eleição de seus administradores; 

1.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercicio; 

1.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e_, ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo Orgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

1.1.6 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor 

nas situações previstas 
no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 

República , assinada pelo representante legal da licitante, conforme 
modelo constante do Anexo V. 

O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da 
Lei Complementar n.° 123/2006, e que não esteja sujeito a 
quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha 
interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da lei citada deverá apresentar além dos documentos 
mencionados neste item, a Declaração conforme modelo Anexo VI 
e Certidão Simplificada expedida Junta Comercial do Estado 
comprovando sua condição de ME ou EPP, ou outro documento 
oficial que comprove essa condição. 

O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus 
atos, cível, administrativa e genalmente. 

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social 

pertinente e compatível 
seu corpo. 

com o objeto da licitação, quando especificado em 

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 
Prova de regularidade perante 

para com a Fazenda Federal conjuntamente com a 
o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão 

'ÀNOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 

devidamente registrado na Junta Comerci al, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento 

que _consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a 

' _ versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
1] 
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Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida 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 de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede 
do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Estado; 

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

1.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

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

1.2.7- o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da 
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da 
empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à 

legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 
documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para 

fins de habilitação. 1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
'habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com 
número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial; c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filialz 
d) - serão dispensados da filial 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. 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o 

direito tributário confere tratamento especifico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 
um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o 

documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
12 
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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 inabilitado. 

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e 

valerão nos prazos que lhes são próprios; 

1.3- Qualificação Econômica - Financeira, será comprovada, mediante a 

apresentação da seguinte documentação: 

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

data da abertura da licitação. 

1.4 - Qualificação Técnica: 
a) .Apresentação de no minimo , 01 (hum) Atestado de Qualificação Técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o 
licitante fornecido bens com características semelhantes ao objeto licitado.; a.1) 
Os atestados apresentados poderão ser diiigenciados de acordo com o parágrafo 

3° do art. 43, da Lei 8.666/93. 

2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, 
-prorrogáveis por igual periodo, a critério do SAAE, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
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. 

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. 

13 
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4 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde _que os 
respectivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou a Equipe de Apolo para 
autenticação das referidas cópias, na Sessão do Pregão. 

5 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou a_presentados por meio de fitas, discos_ magnetlcos 
e ñlmes. 

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

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto. neste titulo, 
ou a ausência, salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o 
disposto no item 13 do título XII. 

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

_9 - O' licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 

' XI- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO_ 

1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que 
observadas as especificações e demais_condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

2 - Será desclassificada a proposta que: 
2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 
2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 
2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto. quando_ se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele' 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexeqüíveis, 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) Pregoeiro(a) entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para ' 

que o licitante demonstre a exeqüibiiidade 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 

14 
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4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total 
menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor 
negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência 
do licitante. 
4.1.1 - Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
julgamento. 
4.2 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

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

6 - o(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

 

x11 - PROCEDIMENTOS DA SESSÃ_0 oo PREGÃO 

1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, 
o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não 
mais aceitará novos licitantes. 

2 ~ Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes 
contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, 
separadamente, declaração, conforme modelo do 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° 44.786/08. 
2.1. Os licitantes que enviarem Os envelopes, "Documentação de Habilitação" 
e "Proposta comercial", sem representante credenciado, deverão 
encaminhar, em envelope separado, a declaração acima. 

3 - O(a) Pregoeiro(a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 
verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à 
conseqüente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos 
preços cotados pelos licitantes. 
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 '- O(a) Pregoeiro(a) classificará, a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (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, o(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 sucessiva, em valores distintos e decrescentes, 
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a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem 
decrescente de valor. . ' 

- 5.1. Durante a etapa de lances não 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 perderá o direito ao lance e_será excluído da etapa 
de lances para aquele item. _' 

5.1.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 
.negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio 
obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço 
apurado na pesquisa de mercado. 
5.2 -' Se _duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de apresentação dos lances. - 

5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação d_as 

propostas. ' 

5.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. j 

5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos _os termos do 
Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser 
aceita. ' 

6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará 
encerrada a etapa de lances. . ' 

7 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate 
previsto no art. 44, § 2° da Lei Complementar n° 123/06. 

8 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de 
credenciamento dos licitantes, nos termos do item 5, do Titulo VI proceder-se-á 
da seguinte forma: ' - 

8.1 - A MEou 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 equivalênciados valores apresentados pelas ME ou' EPP-que se 
encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para 
definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. ' ' 

16 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitaeoeüsaaeyiumhhcom.hr CNPJ: 23.782.816IDU01-10 
Autarquia Municipai (Lei 1035190; Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

CGMISSÃD DE LECITAÇÃÕ 
8.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito 
de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa 
de lances. 
8.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao ñnal da etapa de 
lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar 
n° 123/06, ofertar o menor preço. 

9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10 - O (a) Pregoeiro (a) poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou 
o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como 
decidir sobre sua aceitação. 

11 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o 
envelope “Documentação de Habilitação" do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação de sua habilitação. 

12'- Constatado o atendimento das exigências ñxadas no Edital, o licitante será 
udeclaradovencedor. 

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 cle 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda às exigências deste Edital. 

14 - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o 
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o SAAE, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
14.1 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, 
ocorrendo a hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 
8.1 deste Título. 

15 - Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(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) Pregoeiro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA A0 PREÇO FINAL, no prazo máximo de 5 ( 
cinco) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. 
16.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do 
licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(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 Licitação, à Praça Zeca Soares, 211- Centro, 
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_ CGMESSÃO DE LICITAÇÃO 
Piumhi/MG, CEP 37.925-000, no horário de 8:00 h às 11:00 h e de 13:00 h às 
16:00 h. 

16.3 - Se a documentação indicada no subitem acima for enviada por vía postal, 
deverá ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação do SAAE, no 
endereço acima indicado para protocolização. 

17 - Na reunião Iavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos 
os atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pe|o(a) 
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

XIII- DOãRECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO ?E PREÇOS 

1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 

2 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada  _vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

30 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas 
serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contra razões no mesmo prazo, contados da 
lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito 
de recurso. 

5 - Os recursos e respectivas contrarrazões 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, datílografada 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; 
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comissão oe LICITAÇÃO 
5.4 - ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação do SAAE a 
Praça Zeca Soares, 211, Centro Piumhi-MG, CEP: 37925-000. 

i6,- 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. 

7 - O' acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

8 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do(a) 
Pregoeiro(a) que, reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente 
informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 
publicação no jornal de circulação local, e no quadro de avisos do SAAE. 

11 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação 
dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

12 - A(s) vencedora(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação da homologação do 
certame, 

13 - O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
A licitante que convocada para assinar'a ata deixar de fazê-Io no prazo fixado, 
dela será excluída. 

XIV- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

1 - 'Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, 
documento vinculativo obrigacional, com caracteristicas de compromisso para a 
futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com 
os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, 
obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuizo 
das cominações a ele previstas neste Edital, o SAAE registrará os demais 
licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na 
Hcüação. 
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3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da 
Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou 
não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados 
no mercado. 

'4 - A existência 'de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe _facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa _às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

XV- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

1 - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação será a Seção de Patrimônio, Material e 
Transporte, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n* 8.666/93. 

2 - Para utilização da Ata de Registro de Preços, o SAAE de Piumhi-MG emitirá 
Ordem de Compra (Nota de Empenho) à empresa detentora da Ata. ' 

3 ç- Os itens, objeto desta l_icitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, 
e' DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE e consequente 
aceitação. ' ' 

O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se 
considerado em descordo com o edital e o contrato, fora dos padrões de 
qualidade ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da 
licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas características 
exigidas nesse Edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto 'no 
art. 24, inciso XI, da Lei Federal no 
3.1 - A não entrega dos materiais, será motivo de aplicação das penalidades 
previstas no Título XXI , deste edital. 

4 - Os produtos deverão ser estar de acordo com a legislação pertinente, 
dentro das qualidades exigidas de forma a garantir a segurança e 
consumo dos mesmos pelos servidores do SAAE. 

5 - Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e 
impedido de contratar com o SAAE de Piumhi/MG. 

XVI-FORNECIMENTO/LOCAL DA ENTREGA 

O fornecimento do produto será futura e parcelado de acordo' com as 
necessidades do SAAE PIUMI-II-MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
contados da solicitação. A solicitação será através de nota de empenho 
enviada via e-maiI/fax ao setor responsável. 
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COMSSSÃO os LECETÀÇÃÕ 
Os produtos deverão ser entregues na quantidade estimada de 70 ( setenta 
1 cestas por mês. isto é de forma parcelada, até o ultimo dia útil de cada 
mês, no almoxarifado do SAAE, à Praça Zeca Soares n° 211, centro, na cidade 
de Piumhi-MG, podendo esta Quantidade variar gara mais ou para menos 
de acordo com as necessidades do SAAE PIUMHI-MG. Estima-se um 
quantitativo global de 840 (oitocentos e quarenta) cestas ao presente 
certame. 

 
xvn-oos PREÇOS 

 

1- As cotações deverão ser feitas em 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 incluídas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas e outros _encargos com o 
envio do produto até oclo almoxarifado do Serviço Autônomo de Agua de Piumhi- 
MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga 
dos produtos. i 

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 preço total, obedecidas as seguintes disposições: 
3.1 - Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último. 
3.2 - Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, 
a Comissão procederá à correção do valor total, mantidos os valores parciais. 
3.3 - Havendo divergência entre os preços unitários e os valores parciais, a 
Comissão procederá à correção dos valores parciais, mantidos os preços 
unitários.  

XVIII - PAEMENTO __ 

1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, 
por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado nas 
condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 
07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata 
die), sobre o valor da fatura; 
1.1 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
1.2 - A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
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comissão be LICITAÇÃO 
3 - O SAAE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-Ia 
à adjudícatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 

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

5 - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND) , FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso 
gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

6 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudícatária 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. 

XIX - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada nos Programas: 17.331.0021.2166 e Elemento 3.3.90.32, do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos 
próximos _ exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
corn inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação corn o § 1°, do art. 
18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

XX - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS 

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

XXI - DAS PENALIDADES 

1 - A recusa pelo licitante em assinar a Ata de Registro de Preços e para a 
entrega dos itens adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total da proposta adjudicada. 
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2"- O atraso _que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, 
acarretará a multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento), por dia' de "atraso, 
limitadoao máximo de 10°/o (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi_ 

adjudicado. ' - 

3 - Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17-07-2002, o-licitante, sem 
prejuízo _das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo_ prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o SAAE de Piumhi-MG, e 
descredenciado do Cadastro do SAAE, nos casos de: . - 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; ' 

b) apresentação de documentação falsa para 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) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

4 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o SAAE considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os_antecedentes - 
do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as. 'suas 

' justificativas, nos termos 'do que dispõe o artigo 87,_ "caput", da Lei n° 8.666/93. 

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

xxx¡ - oxsposxções GERAIS  
1 -Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: - 

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
1.2 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 
1.3 ~ Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 
1.4 _- Anexo IV - Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 
1.5 - - Anexo V - Modelo de Declaração Empregador Pessoa Jurídica; ' 

1.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração para microempresa e empresa de 
pequeno porte 
1.7- Anexo VII - Modelo de Declaração de Idoneidade e de Inexistência de 
Fato superveniente Impeditivo de Habilitação 
1.8 - Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 
1.9- Anexo IX - Minuta de Contrato ' 

2 e Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo 
_solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), 
este(a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
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CÓMISSÃO os LICITAÇÁG 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao 
Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

3 - O licitante é responsável pela fidelidade 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, 

f¡ será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

5 - Uma vez incluido no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqualificados e envelopes "Documentação de 
Habilitação" de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 

6 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou 
de' profissionais especializados. 

7 - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 
'complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em 
um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas r¡ saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, 
relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 
3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
8.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a 
autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
8.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante 
ou a desclassificação da proposta. 

9 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral 
dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das 
demais normas legais que disciplinam a matéria. 

' '- 10 - *A presente licitação não' importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, revogá-la, no todo ou em parte, 
'por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
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COMBSSÃÕ os LiorrAçÁo 
anuIá-Ia por ilegalidade, de ofício 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? 8666/93. 

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 subsequentes aos ora ñxados. 

14 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de 
avisos localizado no hall de entrada do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto à 
Praça Zeca Soares n° 211, Centro e poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no 
horário de 8 às 11:00horas e de 12:30 às 16:00 horas. 
14.1 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento 
convocatório via internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao 
processo nos jornais de circulação municipal e regional, quando for o caso, com 
vista a possíveis alterações e avisos. 

15 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do 
e-mail: |icitacoes@saaepiumhi.com.br, via fac-símile (37) 3371-1332 ou no 
endereço citado no item anterior. 

16 - As decisões do diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e 
do Pregoeiro serão publicadas no quadro de avisos do SAAE, quando For o caso, 
podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93. 

17 - Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

E para que produza seus legais efeitos, expede o presente Edital, que será 
publicado na forma legal. 

Piumhi e outub o de 2016 

Pregoeira:  
Maria das erreira Barros Goulart 
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eeaãissaáaa na tieiraeâe _ _ 
ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTQ 

sessão PRESENCIAL pr; raiscatsriao DE maços N° 11/2016 

przocesso LICITATÓRIO No 401/2016 
MENOR PREÇO amam. 

Pelo resente instrumento, credenciamos o a Sr. a 
i3 

____W,__ __ ____ ñ________________________,H_,_____ ___,_, portador do Documento de 
Identidade :L0 , como representante da empresa 

. CNPJ n° 
, para participar das reuniões relativas ao _ processo 

licitatório acima referenciado, o qual esta autorizado a requerer vistas de 
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor 
recursos, apresentar iances verbaismegociar 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 valioso. 

Piumhi, ele de 2016 

Assinatura : 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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ÍÊÊÊÊÀHÊÊÊÉÊÃÊÊ  ãmâüããââàü :í _z à 
n ANEXO¡ 1V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES 

DE HABILITAÇÃO _ - 

PREGÃÕ PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 _ 

PRÔCESSÔ LICITATÓRÍO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

, inscrita no 
CNPJ ou CFF 
sob o nO¡ , por intermédio de seu representante 
legal ou _ 

credenciado, Sr(a) . _ , 

portador do ' 

Documento de Identidade n° ______________W A_ e inscrito no CPF sob o n° 
, DECLARA cumprir pienamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 
4°, VII da Lei Federa¡ n010.52O/02, sob pena de responsabilização nos termos da 
lei. '- 

, de de 2016 

Assinatura: 

Quaiificaçzãn: 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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s..  

ÊEXQ v- MODELO OE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURIDICA - -í-:u:  

PREGÃO PRESENCIAL lDE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

' PRÕCESSO LICITÀTÓRIO lN° 401/2016 
MENOR PREÇO GLOBAL 

, inscrita no 
CNPJ sob O n° , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a)  ____ __ __, portador . do 
Documento de Identidade no e inscrito no CPF sob o n° 

a , DECLARA, sal:: as penais da lei, em cumprimento 
ao disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição cia Repúbiica,'que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
'não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 

). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2016. 

Assinatura (representante legal): 
Qualificação: 

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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aeaiâeeãtre  tãmmeeràe 

Anexo w» Mopem oe oeoLARAçÀo PARA MIceoeMPResAÊEMPÉEsA 
oe PEQUENO ;Dome 1...* lí_ à) a _- así nz_ ::e 

PREGÃÚ PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PRGCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

A empresa _____________-____-__ , inscrita no 

CNPJ sob o nO _ 

, por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a) 
, portador do Documento de 

Identidade no 
' , inscrito no CPF sob o no 

DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

____________________#_______e_e_ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar n.0 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada Iei. 

Í: Declaramos possuir restrição fiscal no(s) clocumento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 10 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 Le¡ n° 8.666/93._ 
(obsermalu-íín: em 'ÍTí-¡SO afirmativo, assinalar a resgata-ua estima) 

, de de 2016 

(assinatura do representante legal) 

e Declaração a ser emitida em papel timbrado, de Forma que identifique a 

proponente, 
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_La-uu -í n-_íaí_ 
ANEXO \m- MooELo DE DECLARAÇÃO DE IDONEÍBADE E_ DE __ 

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 
_ía-í  

_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatáría ____W______A_, CNPJ , neste ato 
representado(a) pe|o(a) Sr(a) , RG n° SSP- e 
do CPF m9 _, Deciara, que até a presente data encontra-se 
desimpedãda de partTcipar da !icitaçã-a, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penaiidades; cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, ' 

conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei no 8.666/93. 

Loca! e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representarzte Legai 
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ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISFFRC¡ DE lPREÇO N** [2016 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Ata de Registro de preços para eiquisição de gêneros alimentícios e higiene 
pessoal, destinados aos servidores públicos municipais ativos do SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO nos termos da LEI MUNICIEAL _NP 

1.804/2003* e suas ealterações, mu": entre s' ,celebram o SERVIÇO AUTONOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO OE PIUHMI-MG, Orgão Gerenciador de Registro de 
Preços e de outro lado, ..  na forma abaixo: - 

Pelo presente instrurpento, O SERVIÇO .AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHLMG Autarquia Municipal criada pela Lei nO 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 por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, 
casada_ EÍruJO Cãvil Pós Graduada em Saneamento Ei.:isicc› e Meio Ambiente, 
portada-r do CPL' nO 236.095 166/15 e RG no M.645.658 SSP/MG residente e 
domicülizafo nesta cidade: de PÍ-,ll'l"iÍ'l:/ÍVÍG, doravante denominado apenas por 
SAAE píiilf-ilHínMfi nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

10.250/02, da Resolução 118/2013, das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apreservnadas no PREGÂÁO PRESENCIAL DE 
REGISIRG DE PREÇOS N° 1.1/2016,_por deliberação da Pregoeira Oñcial e 
Equipe cle Apolo, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng** Odécio da Silva 
Melo, e a empresa __, inscrita no CNPJ/MF n°   _ _. estabelecida na Rua _ , n° 

,  irro _ __ _ a o A _______ ,_ _____ __, representada neste ato pelo Sr.,_______m_, represeiitante legal, qualificação 
(nacionalidade, estada civil, profãssãci, RG e CPF), doravante denominado 
apenas per resisti-estampa, RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos 
desta ata, a serem Litilizados na SAAE PIUMHI-vMQ, tendo sido os_referidos 
preços; ofe-erecidos pelals) empresas) respectivas) curl-steanites dos anexos desta 
ata, ciJjc-..s CiTfEPEÍLSÊÉFJF; foram classificadas em primeiro lugar, observadas as 

condições enunciadas nas cláusula:: que se seguem. 

Cláusula ?irrineeirazw pe:: OBJETFO 

O Forneecrs-:dor se compromete ao SAAE Piumhimlvlü, a fornecer gêneros 
alimenfírrlos e' sle- higgiiene pees.sio:a=ul, destinados aos servidores públicos 
municipais ativas de SERVIÇO ,itllHTüllxlOm-IO  AGI/Ji E ESGOTO_ nos 
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termos da LEI' MUNICIPAL NO 1.804/2007 e suas alterações, conforme 
especificações do Anexo I e II deste edital', e conforme Edital do Pregão 
Presencai de Registro de Preços n° 11/2016, a' proposta do Fornecedor e a 
Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos sao parte integrante do presente 
inStrumeniLo. 

Cláusula Segunda» DO PREÇO 

1-- Os preços ofertados peia(s) empresa(s) signatária(s) da presente Atade 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de azcofijcu com a :espectixia classificação, e neles já estão todas as 
despesas com transportes, imo~ost:o, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrente:: de coniiraitação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência .Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem 
sobre a contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento «decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra _e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no 
SAAE PiumhiMü, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula: terceiras ea ;instauração os maços 

Durante  vigência da Ata, a qualquer tempo, o ;zreço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no inciso 'u' do .Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, 
ou quando aiterações conjuntorais ,provocaram a redução dos preços praticados 
no mercado atacadista.. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores 
registrados para .iegotiar o nexo xralor no caso de redução e ao fornecedor 
solicitar e compro-i-'ar o ciesequilílcirio econômico financeiro no preço registrado. l 

I - Os precos registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de ñsizursaza econfimica, capaz de comprometer 0 equilíbrio 
econõmicmfinanceiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor &Êsrectztiiio do SAAE PIUiWFàiKr-MG. __ 

II - O perdido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 
planilhas analíticas, que rtomorovero a sua procedência, tais: como listas de 
preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros 
documentos julgados necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião 

da ciassãficacãr) e as apuradas no momento do pedido. _ 

III - Se autorizado. pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório de 
Registro ::isa Preços, o reequilíbric) econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados, os *nesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 

mesma outrlicada no nzura! público municioalr _ ._ 

IV  En: oualqiier hipótese cs ,ILJWEÇCST decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassa-ii' .aos praticados no rriercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele \iigenite no mercado à época do registro ~ equação econômico-financeira. ' 
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COMISSÃO oe LiciTAçÀo 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, 
ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo 
SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-ñnanceira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e de 
acordo com as necessidades da autarquia será efetuado pela Tesouraria do SAAE 
PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto 
Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, 
no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5°/o ao mês, ou fração 
(pro rata die), sobre o valor da fatura; 

a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e 
posterior liberação do documento ñscal para pagamento. 

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

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

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

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

Sub-Cláusula Primeira: 

_ O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da 
ata, nos seguintes casos: 

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

“0/ 
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COMESSÃO DE LIcrrAçÁo 
voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação. É de 
responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento do produto qualquer 
produto impugnado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do 
recebimento da impugnação. 

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

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

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

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas 
verificadas tais como transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, 
trabalhistas, prêmio de seguro, para-ñscais, infortunísticas, previdenciárias, 
ñscais, etc. 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
' pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos 
nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a 
presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
IV - As Cartas-Contrato decorrentes da ARP terão vigência máxima de 12 meses, 
podendo ser prorrogadas, excepcionalmente, nos termos do art. 57, inc. II da Lei 
n. 8.666/93 e Decreto Federal n. 7.892/2013. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei no 8.666, de 
1993. 
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e comissão os MCWAÇÃü a e 

II"- As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas, Observado o disposto no art. 65 da Le¡ n° 8.666, 
de 1993. ' ' 

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

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

Cláusula 0itava:- DAS cONoIçõEs DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO no PRAZO DE ENTREGA '- _ _ 

I é 0(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, no prazo de 05(cinco) dias, contados da Ordem de 
fornecimento, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 
data posterior a do vencimento desta. . ' 

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

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

c) O fornecimento do produto será futura e parcelada de acordo corn as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MGA solicitação será através de_ nota de 
empenho enviada via email/fax ao setor responsável. ' 

d)os produtos deverão ser entregues na Quantidade estimada de 70 ( 
setenta 1 cestas por mês, isto é de forma parcelada, até o ultimo dia útilde 
cada mês, no almoxarifado do SAAE, à Praça Zeca Soares n° 211, centro, na 
cidade de Piumhi-MG, podendo esta quantidade variar para mais ou para menos 
de acordo com as necessidades do SAAE PIUMHI-MG. Estima-se _uma quantidade 
global de 840 (oitocentos e quarenta) cestas a presente Ata de Registro de 
Preços. ' _ 

e) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 
f) 0(s) fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuizos decorrentes de 
acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o 
transporte e ou descarga do produto Iicitado - 

II ~ As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o Objeto 

da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 
alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
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comissão os LiorrAçÃo 
b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter 

provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento 
está condicionada ao atendimento das exigências contidas neste edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-Io por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o 
SAAE PIUMHI-MG. 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta 
da dotação orçamentária consignada nos Programas 17.331.0021.2166, e 
Elemento 3.3.90.32, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a 

substitui-Ia nos próximos exercicios, segundo o novo Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o 
§ 1°, do art. 18, da Le¡ Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

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

superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justiñcado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas 

de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
c) Caracterizada qualquer hipótese de ¡nexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra 
dela decorrentes; 

IV -Em qualquer das hipóteses "acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará 
aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda:- no CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 
normas legais aplicáveis à espécie; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 

I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 

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

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

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, 
_tambémz 

I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 
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comissão oe LicrrAçAo 
Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DO FORNECEDOR 

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

qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua 
competência; 

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE 
PIUMHI-MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 

V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 

VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

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

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

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

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

nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as 

especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Fornecedor. 

' z Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia 
prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; 

. III ?Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com oSAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV - _Declaração de inídoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 
,PIUMHI-MG; 

V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
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COMESSAO BE LECITAÇÀG 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° 
da Lei Federal nO 10.520/02, observadas as normas contidas na Resolução n° 
118/2013, no que couber, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 

empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" 

implica o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE 
PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretem prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e 
_p_ela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis: 

I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao 
dia se os produtos com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à 

empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 

' obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, 
a qual incidirá sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor 

_ do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

As muitas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) 
dia de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 
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COMBSSAO DE LICITAÇÃO 
Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 

correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor do 
objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua entrega 
antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega 
prevista. 

Sub-Cláusula Sétima: 
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das 

faturas, nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

No caso de cobrança de multa diretamente do Fornecedor, esta deverá ser 
recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente 
notificação. 

- Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o SAAE 
Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes 
casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 
II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro 

do prazo estabelecido. _ 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas 
obrigações fiscais ou para-fiscais; 
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comissão DE LECETAÇÃO 
II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os 

objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de 
declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de 
multa. 

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, 
após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa 
do Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou inadimplemento, 
o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou 
criminal, no que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei n° 
8666/1993. 

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei no 
8.666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 

Cláusula Décima 0¡tava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto 
'de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis. 

I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato 
de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público 

Estadual, para as providências devidas. 
II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

a) A competência para a abertura e instrução de processo administrativo 
será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as infrações descritas no 
caput do artigo anterior. 
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@ÕMESSÀQ @E MCWÀÇÀG 
b) Concluída a instrução de processo administrativo, os a_utos serão 

remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo de até 
30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente 
motivada. . ' . ' 

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

   ',.;:-i_-',_f_ 

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 .em 
sua atual redação, pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível com a 
legislação Federal, inclusive o Decreto n. 7.892/2013 e, subsidiariamente _pelos 
princípios gerais de direito. ' 

n Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. -110 
da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

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

'Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Resolução n° 
118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas 
aplicáveis. subsidiariamente, aplicar-se-ã_o os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO' 

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

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, ....de_........de 2016 

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

,Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

. Fornecedor 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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AN E30 D( 

WEINÍLBYÉÀ. DE CàâTânw-üüiíãTRàTü M9 (***)/2016 

ÃTA DE REÊGISÊRÚ DE PREÇOS N** (***)/2015 

coNTRàiiüaàãiiTãz- Eâijiãiáíçü AUTÔNOMO DE ÁGUA  ESGOTO DE PIUMHI- 
MG, devidamente: quaiêficado nos autos da Ata de Registro de Preços n° 
(***-)/2(;1E. ' 

CONTRKEAE3Eu= ã***) devidamente qualificada nos autos da Ata de Registro de 

Preços n? (***j;;'?'Í-3.6. - 

Cláusuiz». Prinse:iv'a;:~ FEC": íiuiãiiíiáhifiEiaiTü 

Este instraimeentci contratual fundamenta-se na Ata de Registro de Preços nÔ 

(***)/2C16= 

Cláusuia Segundas na OBJETO 

O ok-jeítc: »rir ;vesente  é o Regisâro de .Preços para aquisição de' gêneros 
alimenàíeias e ::fe higiene pessoa!, desfinados acavg: servidores públicos 
municipais: aitivos de SERUEÇQ AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO nos 
termas size 157.7' HfEiê!J,í”-f:í'ã'à9›ããi nã** zesosarzoo? e 58,135? aire-rações, de acordo 
com o Anexo Z, e conforme Edita! do Pregão Presencial de Registro de 
Preços n” íí/ÊÍOÃVÕ, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do 
Pregão, -azjos iermcs são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusuiaz Terceira# ?.39 PREÇO, QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA E DOS 

RECURSOS GRÇAMEMTARIDS 

I -= Preço' Peãe saar.~is'~tão nie gênersss aiimentínias e higiene pessoal, 
desífinsdeus sem servidas-css _çrxzibfiarrus ti-rsnricipais nal-infos do SERVIÇO 
ALETÔNFFWG 5?.? ;Âãíãrzfz E BET-HD?? nas termos da LEI' MUNICIPAL N° 
1.80.4/:Z?ãif3? e suas rsniterações, a Contratante gagnrá a valor de R$ ***' 
(*****§ ,peer crer-sia baseiam. ü . II - De suaiasirjade: Conforme Ordem de Compra n? (_***) necessário se faza 
quantidade de *** (*****), . ' 

III. Dn @rx-ven de entrega: e: gêneros:  ser entregues; no prazo máximo 
de 05 (_:ir:c;0§ dêem;  ::nutrir cia ordem de compra ou em situações especiais, do 
prazo estipulado na resnectiva ordem. 
IV- ?De \a^-'igêntcia= f? prazo de xrigência do cordrato será de  
¡nicinnársv-se  @iara :ie  e enrze-rrandtzwse na data 
de  rrnfaocis 6123515. assinatura do contrato e emissão da Nota 
de Er:1p»:~>!a:~ raca TET'"I"T'_.OS de Lei, podendo a :guahígxrnr tempo ser aiterado ou 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782.81 6l0001-10 

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

COMESSÂO OE LICITAÇÃO 
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. 
V - DO pagamento: as condições de pagamento estão de conformidade com a 
Ata de Registro de Preços /2016. ' 

VI - Da dotação Orçamentária: a ñcha orçamentária está de conformidade a 
Ata de Registro de Preços n° /2016. 

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

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

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E DAS 
PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com a Ata 
de Registro de Preços n° (***)/2016. 

Cláusula Sextaz- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A cada Ordem de Compra (Nota de Empenho) emitido em favor do fornecedor 
detentor da Ata de Registro de Preços n° (***)/2016, será anexada junto à 
mesma uma nova carta-contrato depois de devidamente confirmado o aceite 
através de, meio eletrônico ou fac-símile. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e 
a conferência do produto, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni 
Costa Matrícula n° 0039 observando se O mesmo está atendendo os padrões 
exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador 
da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato 

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

440d/ 

Cláusula NOna:- DO FORO 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoemsaaepiumhi.coa11.hr CNPJ: 23.782.131 610901-1!? 

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

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

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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Serviço Autônomo de Água e Esoto 

iicilacuesgísaaepiumhi.com.hr (LNPJ: 23.782.816i000l10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 'Fclefax 37-33714332 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

1 - Do Objeto 

Este termo tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios e higiene pessoal, Adestinados_ aos servidores públicos 
municipais ativos do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO nos termos 
da LEI MUNICIPAL N° 1.804/2007 e suas alterações, conforme 
especificações do anexo I deste edital. 

1.1-A motivação da abertura dessa licitação de modo a possibilitar a participação 
do mercado em geral ou seja sem EXCLUSIVIDADE para ME/EPP se dá porque foi 
instaurado anteriormente o Processo Licitatório n° 370/2016 , Pregão Presencial de 
Registro de Preços n° 10/2016 o qual restou frustrado porque não credenciaram o 
número mínimo 03 (três) fornecedores competitivos que se enquadram nessa 
categoria empresarial, comprometendo, assim, a "competitividade peculiar aos 
processos licitatórios". 

Por isso, em relação ao objeto em referência, impõe-se a repetição do certame, 
conferindo-se a exceção prevista no art. 49 inc. II da Lei Complementar 123/2006, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014. “Art 49. Não se 
aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: II - não houver 
um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Atender a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações que autoriza instituir o 
programa de doação de cestas básicas aos servidores públicos ativos da 

Administração Direta e Indireta. 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

a) Os produtos constantes das Cestas Básicas deverão ser novos, provenientes de 
fábrica, lacrados e selados pelo fabricante ou fornecedor e entregues devidamente 
embalados, contendo externamente a data de fabricação e data de validade, o 
nome do produto, quantidades e outras informações, de acordo com a legislação 
pertinente, de forma a garantir completa segurança ao consumo e transporte e a 
identificar o seu conteúdo. 

d 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

liciíacoes@saacpiumhàcormhr CNPJ: 23.782.3l6¡000ll0 
Autarquia ¡Hunicipat (Lei 103590) Praça Zeca Soares, 211 - 7925-090 PIUâãHl/IHG w Telefax 37-33714332 

b) Os produtos deverão conter todas as informações necessárias à perfeita 
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, peso, composição 
e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto. 

4- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA PARA A DESPESA 

Para definição do valor estimado para esta contratação, foram observados média 
aritmética após pesquisa de preços com pelo menos três fornecedores do ramo 
pertinente. 

4.1 R$ 113,21 (Cento e treze reais e vinte hum centavos) é o valor estimado 
para cada cesta básica para o período de 12 (doze) meses. 

4.2 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos 
admitidos para participação nesta licitação. 

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta 

_dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n” 1.804/2007 e suas alterações: 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros V. queaintegram Und' Quant' Unitário V'T0tal Item 

AÇÚCAR CRISTAL , contendo no mínimo 99,3 % de 
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de 

detritos animais ou vegetais. Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá trazer a 

I denominação “açúcar”, seguido do tipo e a classificação - un 01 10,43 10,43 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 
datas conforme programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. 
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. 0 
produto deve conter no minimo 90% de grãos inteiros e não 

poderá apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem 
em pacotes de plástico transparente, resistente e incolor. O 

II produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de un 02 14,68. 
origem e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória, 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

29,36 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada 
em pacote de 250 gramas. 0 produto deverá ser 100% l,- 

III arábica conillon, bebida dura, torração média e conter selo un 02 4,07' . 8,14 
de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 ' 

(dois) meses, a partir da data de entrega. 
CREME DENTAL coM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CALCIO, embalagem com 
90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, 
90g, vários sabores. 

IV un 01 3,45 3,45 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), 
produto resultante de concentração da polpa de tomates 

- maduros, sem pele e sem semente, por processo tecnológico * 

V adequado. O produto deverá conter BRlX mínimo de 18%, un 01 3,47 3,47 
'L fibra alimentar mínimo de l,2g, carboidratos máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, não 
indicar processamento defeituoso e apresentar as. 
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ltem 
Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
Und. Quant. V. Unitário V. Total 

características: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e 

sabor próprio. No rótulo deverá constar a denominação do 

produto e sua classificação ~ Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem 

VI 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade em flocos integros, homogêneos 

e isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem 
em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 500gr. 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

llll 01 3,97 3,97 

VII 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. 
Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são, 

limpo, isento de terra, com no máximo l5% de umidade, 

certificado HACCP. Aspecto de pó tino, branco, cheiro e sabor 

próprios. Em pacotes de l kg. Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxico, ou papel branco. No rótulo deverá conter a 

denominação “farinha de trigo” seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data 

de entrega. Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

Ill] 01 3,11 3,11 

VIII 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO l de primeira qualidade, “extra”, 
constituido de no mínimo 95% de grãos na cor caracteristica à 

variedade correspondente, de tamanho e fonnato naturais, 

maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não 

poderá apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 
substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

llll 02 9,69 19,38 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, 

características adicionais enriquecido com vitaminas e sais 

minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

Ill) 01 3,36' 3,36 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto 
obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. 0 
produto deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 

50g. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro 

de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

01 2,07 2,07 
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Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a [tem . 

integram 
Und. Quant. V. Unitário V. Total 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, liquido e 

ácido cítrico prazo validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro 
de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a un 01 3918 3518 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

XI 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, 
não fermentado. O produto deverá conter no mínimo 2,4mg de 

libra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem 

postas em água não deverão turvá-la antes da cocção. 

Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, reforçado 
de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de corantes naturais. As 
massas deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua un 02 

natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

XII 3,04 i 6,08 

ÓLEO REF [NADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo 

tecnológico adequado como de gomagem, neutralização, 

clarificação, frigoriticação ou não e desodorização. Deverá 

apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar 
isento de ranço e de outras características indesejáveis. O produto 
deverá conter no máximo 2,90g de gordura monoinsaturadas por 

XIII porção de 13ml_ Na rotulagem deverá conter as indicações un 03 3,33 9,99 
correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

. (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. Validade: No mínimo 
3 (três) meses a partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amilaceo mandioca, tipo 
grupo fécula. Embalagem, pacotes de l kg. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro 
XIV de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a un 01 5,97 5,97 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio calalisado, 

extraído de fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo 
(iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não 
tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de l kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “sal” seguida de sua classificação. 

XV Deverá também constar do rótulo, a declaração “iodeto” e a un 01 1,25 ç 1,25 
declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. Validade: No minimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA ...... .. RS 113,21 

5-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada nos Programas 17.331.0021.2166 e Elemento 33.90.32, do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-Ia 
nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 

zâ/ 
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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. 

6 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E PRAZO DE DURAÇÃO 

-0 Fornecedor será obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 

a) Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias a contar 
da ordem de fornecimento na uantidade estimada de 70 setenta 
cestas por mês, isto e' de forma parcelada, até o ultimo dia útil de cada mês, 
no almoxarifado do SAAE, à Praça Zeca Soares n° 211, centro, na cidade de 
Piumhi-MG, podendo esta quantidade variar para mais ou para menos de 
acordo com as necessidades do SAAE PIUMHI-MG; - 

b) Cada pedido deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela 
constar: a data, o valor unitário dos materiais, a quantidade pretendida, o local de 
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
c) Os pedidos deverão ser acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 
conforme o caso. 
d) Estima-se uma guantitativo global de 840 (oitocentos e Quarenta) cestas 
ao presente certame. 

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

a) Será apurado os quantitativos e será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo 
que o objeto da licitação devera' ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O 
aceite definitivo corn a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado 
ao atendimento, conferência do produto pelo almoxarifado do SAAE e caso 
necessário poderá contratar um técnico conhecedor dos produtos da cesta básica 
para assessorar se os mesmos encontram dentro das exigências contidas neste 
edital 
c) O fornecedor fica responsável pela troca dos produtos entregues quando 
apresentarem problemas como: rompimento de soldas, rompimento das 
embalagens tipo bags, latas amassadas e/ou estufadas, vazamento do produto 
quando em embalagem Iacrada, contaminação (carunchos e bigatos) antes do 
prazo determinado pela data de validade impressa na embalagem. 

cl) A qualquer momento o SAAE PIUMHI-MG poderá determinar a realização de 
'testes laboratoriais, custeados pelo fornecedor do produto, a fim de assegurar a 

qualidade dos produtos entregues. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Entregar os serviços, na forma pactuada; 
b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente na prestação de serviços, mesmo que não sejam de sua 
competência; 
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c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se 'obriga a atender prontamente; 
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Contratado das responsabilidades previstas neste instrumento; 
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
f) Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente Edital: 
g) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 
h) Observar os princípios de sustentabilidade contidos na legislação, precipuamente 
no art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal n° 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos), na Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), e as práticas sustentáveis estabelecidas pelo Decreto Estadual 
n° 46.105/12, no que couber, em especial: 
-economia no consumo de água e energia; 
-minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada 
dos que forem gerados; -redução da emissão de poluentes e de gases de efeito 
estufa; 
-utilização de materiais reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 
-maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
.-fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias; 
-utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de 
ruído; 
-observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 

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

9 - DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação quando 
solicitado pelo SAAE através de nota de empenho e de acordo com asnecessidades 
da autarquia será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, por processo legal, após recebimento definitivo pela unidade 
requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
aprovadas, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, 
ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 

a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

tl 
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b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do 
documento ñscal para pagamento. - 

c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vicio 
d) O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de 
depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, 
por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus 
para o SAAE PIUMHI-MG. 
e)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. 
f) - Uma vez paga a importância discriminada na nota ñscal, a adjudicatária dará ao 
SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente 
aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer 
título, tempo ou forma. 
g) - O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento do objeto desta licitação, nos 
seguintes casos: 
- Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de 05 (cinco dias) úteis, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
w Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 
SAAE PIUMHI-MG; 
- Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução 
do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
h- Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, 
nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
i-No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio 
de seguro, para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, taxa BOLSANET, 
etc. 

10- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

11 - DA VIGÊNCIA DA CARTA CONTRATO 
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As Cartas-Contrato decorrentes da ARP terão vigência máxima de 12 meses, 
podendo ser prorrogadas, excepcionalmente, nos termos do art. 57, inc. II da Lei n. 

8.666/93 e Decreto Federal n. 7.892/2013. 

12 - GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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

conferência dos produtos, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
Matrícula n° 0039 observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no 
edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa 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 

13- SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar 
ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 
87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis: 
a) Advertência ; 
b) Multa; 

l c) Suspensão temporária de participar em iicitação e impedimento de contratar com 
_o SAAE Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG.e) - 
As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
e) Ficará impedida de licitar e cle contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nos Decretos Municipais n° 1.170/09 e 
1.172/09, no que couber, e também: 
- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustifícadamente; 
- comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustifícadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 
- O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" implica o 
descredenciamento do cadastramento de fornecedores do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piuhmi-MG. 
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14- CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 

ofertados, obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalízada por meio de nota de empenho de despesa, nos 
termos do artigo 62 da Lei n° 8666/1993. 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

PROCESSO LICITATORIO N° 401/2016 
MENOR PREÇO GLOBAL 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax: 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualificação: 

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta 
dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações: 

Especificação e quantidades dos itensfgêneros que a 

integram 
AÇÚCAR CRISTAL em pacote de 05 kg, contendo no 
mínimo 99,3 % de sacarose, deverá ser fabricado de suco 

de cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, 

de parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos plásticos resistentes de 5 

kg. No rótulo deverá trazer a denominação “açúcar”, 
seguido do tipo e a classificação ~ Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
ARROZ AGULHINHA TIPO I, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. 
O produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros 
e não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, 

resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto 
deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, torração 
média e conter selo de qualidade e pureza (ABlC). 
Validade: No minimo 2 (dois) meses, a partir da data 
de entrega. 
CREME DENTAL COM FLÚOR E 
MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem com 
90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 
abrasividade, 90g, vários sabores. 

[tem Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

un 01 

un 02 

[II un 02 

IV un 01 
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Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a Item . 
integram 

Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa de 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por processo 

tecnológico adequado. O produto deverá conter BRIX 
minimo de l8°/o, libra alimentar mínimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 

isento de fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as características: aspecto massa 

espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto e sua 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

un 01 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho desgerminado, de baixa umidade em flocos 
' íntegros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 500gr. Validade: No 
mínimo' 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. 

A data de validade deverá constar da embalagem. 

VI un 01 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de 

trigo são, limpo, isento de terra, corn no máximo 15% 

de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó fino, 
branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. 
Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, 

Vl] ou papel branco. No rótulo deverá conter a un 01 

denominação "farinha de trigo” seguida do tipo ~ 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 

(dois) meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem. 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO l de primeira 
qualidade, “extrai constituido de no mínimo 95% de 

grãos na cor característica à variedade correspondente, 

de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 

substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes de 

VIII plástico transparente resistente e incolor. O produto un 02 

deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

classificação ~ Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, milho livre tegumento, seco, 
tostado e recoberto, características adicionais 
enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 

IX un 01 

11 
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Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros 
que a integram 

V. Total 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido 

fólico. Produto obtido pela moagem do grão de 

milho, desgerminado ou não. 0 produto deverá 

conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. 

Deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e parasita. 

Não poderá estar úmido, fcrmentado ou rançoso. 
Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 
20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 
minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Xl 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., 
doce massa, sabor goiabada, com ingredientes: 

polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico 
prazo validade 12, aplicação sobremesa. 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Xll 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. com 
semola, vitaminado, não ferrnentado. O produto 
deverá conter no mínimo 2,4mg de fibra alimentar 
e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem 

postas em água não deverão turvá-la antes da 

cocção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 
adicionado apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a designação expressa de 

sua natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
devera constar da embalagem. 

XIII 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 90o ml, tendo 

sofrido processo tecnológico adequado como de 

gomagem, neutralização, clarificação, 
frigoriiicação ou não e desodorização. Deverá 

apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e 

deverá estar isento de ranço e de outras 

características indesejáveis. O produto deverá 

conter no máximo 230g de gordura 
monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 
rotulagem deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e designação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 

20 de setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem 
de 900ml intactas. Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

XIV POLVILHO DOCE, tipo l, origem amíláceo 

mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes 

Marca Un. Qt. V. Unt. 

un 01 

un 01 

un 02 

un 03 

un 01 
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Especificação e quantidades dos itens/gêneros [tem . 
que a Integram 

Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

de I kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 
2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 

catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 

adição de sais de iodo (íodeto de potássio, iodato 

de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e 

antiumectante. Embalagem, pacotes de l kg. O 

rótulo deverá trazer a denominação “sal" seguida 

de sua classificação. Deverá também constar do 

rótulo, a declaração “iodeto” e a declaração dos 

amiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

XV un 01 

Valor Global da Cesta Básim 

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

Local e Data 

Nome e Assinatúra da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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PORTARIA-SAAE-PIU-ZBIZIH 6 

"DESIGNA PREGOE|RO E NOMEIA EQUIPE 
DE AROIO PARA ATUAREM NAS 
LICITAÇOES, NA MOPALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL E PREGAO PRESENÇIAL NO 
REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO DE 
JLlLHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

O Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 12712016 
de 7107/2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, com o objetivo d_e implementar a 
modalidade de licitação do tipo PREGAO PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL 
NO REGISTRO DE PREÇOS, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(institui o Pregão), e Resolução 118I2013 (Institui o Sistema de Registro de Preços), 
em cumprimento a Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8666193. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, para exercer a atribuições legais de Pregoeira na 
realização de compras na modalidade de licitação tipo PREGÃO 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. 

o _ . . . . _ 

Art. 2 Como equipe de apoio ficam nomeadasbÊijsN:¡s=%_\çig1tteõñpgid5§çé¡N M_ se ACHA ARQUIVADO NESTA    
Titulares : AUTARQl-ÉiAMH 

- Sônia Rosen¡ Costa_ _ i PMMHL _g E_ . 

- Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo “JME   
- 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. 

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

Vi 

I - O credenciamento dos interessados; 
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ll ~ 0 recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 

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

classificação das propostas; 
lV- 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; 
Vil - A elaboração da ata; 
Vlll - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 
IX - 0 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° - O mandato das servidoras acima nomeadas terá vigência até 

31ldezembroI2016, 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 oRlGlNAL 
ÊÊÀÊÉÍ ARQUIVADO NESTA A. 
AUTARQIgIUMH¡ _ MG 

_ _ l   
 
PlUMHl. 
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PORTARIA-SAAE-PIU-054I2016 

"DESIGNA PREGOEIRO E NOMEIA EQUIPE 
DE APOIO PARA ATUAREM NAS 
LICITAÇÕES, NA MOPALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL NO 
REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO DE 
OUT_UBRO DE 2016 A _DEZEMBRO DE 2016 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

O Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 127/2016 
de 7/07/2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi, Minas _Gerais com o objetivo de implementar a 
modalidade de licitação do tipo PREGAO PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL 
NO REGISTRO DE PREÇOS, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(Institui o Pregão), e Resolução 118/2013 (Institui o Sistema de Registro de Preços), 
em cumprimento a Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, para exercer a atribuições legais de Pregoeira na 
realização de compras na modalidade de licitação tipo PREGÃO 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. 

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

Titulares : 
- Sônia Roseni Costa 
- Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
- Maria Luciana Goulart de Castro 

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

Art. 4° - A Pregoeira e sua equipe de apoio realizarão as seguintes atividades: 
. RIGINAL l- O credenciamento dos interessados; coNFERE COM ° O ESTA 

se ACHA ARQUIVADO N 

AUTARQLÉãA-     . . 

'.   
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ll - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 
habilitação; 
llI - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 
classificação das propostas; 
lV- 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; 
VII - A elaboração da ata; 
Vlll - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 
IX - O recebimento, exame e o parecer sobre os recursos; 

g” *EW X - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à  autoridade competente para fins de homologação; 

Art. 5° - O mandato das servidoras acima nomeadas terá vigência até' 
31Idezembro¡2016, 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, 03 de outubro de 2016. 

Eng. ODÉCl0 A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

CONFERE com o ORIGlNAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIU HI 

  
PIUMHL 



CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 



a _ . x _ 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013. DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei n! 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, no uso de suas atribuições legais, que ihe são conferidas 
peia alinea "b", do Inciso V¡ do art. i° e do art. 36. do Regimento Interno do Comitê 
Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o disposto no ari. 15, da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada 
pela Lei n° 8:883/94: 

CONSIDERANDO, mais. a necessidade de promover a transparência fiscal, o 
interesse público, a racionaiização e a agilidade dos processos administrativos para a 
aquisição de bens e serviços comuns pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

PlUHMI-MG; 

CONSIDERANDO. outrossim, a necessidade de adotar medidas que 
contribuam para a redução do déficit público: 

* CONSIDERANDO, finalmente. a necessidade de uniformização normativa. 
tendo em vista. o advento do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dó 
nova regulamentação ao art. i5 da Lei 8.666/93. 

CONFERE com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 

R E s o L V E: AUTARQLàllA. 
PIUMHI, Q 

CAPÍTULO! "_' 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, obedecerão ao disposto nesta 
_Resolução 

Art. 22 Para os efeitos desta Resoiução, são adotadas as seguintes a 
definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formol de preços reiativos e: prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
faturas:  O Il - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigaciona!, com 
característico de compromisso para futura contratação. em que se registram os preços, 

;fornecedores órgãos participantes e condições o serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

« Ill - órgão gerenciador - Diretoria Executiva, responsavel pela condução do 
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 

1 
 de 
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de preços deie decorrente: 
IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Piumhi-MG: e 
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração púbiica 

que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão ã ata de registro de preços. 

Vl - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PIUMHI-MG. 

Art. 39 O Sistema de Registro de Preços podera ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 

l - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações freqüentes: 

ll - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceiadas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa: 

Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um setor ou departamento: ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
e quantitativo a ser demandado pelo SAAE PlUMHl-MG. 

CAPÍTULO il 

ms COMPETÊNCIAS no óneÀo eenaucmnon 

Art. 42 Caberá ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle 
e administração do Sistema de Registro de Preços, s ainda o seguinte: 

I - consolidar informações relativas ã estimativa individuai e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

il - promover atos necessarios ã instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório: 

lll - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 
licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 
entidades participantes: 

IV - confirmar iunto aos órgãos participantes a sua concordância com o 
objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
bóácoz 

V - realizar o procedimento licitatório: 
Vl - gerenciar a ata de registro de preços: 
Vil - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
VIII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório: e 
lx - aplicar, garantida o ampla defesa e o contraditório. as penalidades 

decorr ?do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do destfumpri ento das obrigações contratuais. em relação os suas próprias contratações. 
../ E com o ORlGINAL  ÊÊÍÊÊÀ ARQUlVADO NESTA 

TARQUIA- AU MH 
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CAPÍTULO Iil 

DAS COMPETÊNCIAS no ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Art. 59 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e. quando couber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto básico, nos termos da Lei n51 8.666. de 21 de junho de 1993, e da Lei n! 10.520, de i7 
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo 
ainda: 

l - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
forrnatizados e aprovados pela autoridade competente: ñ II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 
a ser Iicitado, antes da realização do procedimento licitatório: e 

Ill - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alteraçõespara o correto cumprimento de suas disposições. 

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado l 

na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrênçjmqçárgqgagrgngcñçauAL 
SE ACHA ARQLuv AUTARQUIA. ADO NESTA 

CAPÍTULO 1V PIUMHI, E ÊIÉMH¡ l ' MG 1.!, . t* 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PR    
Art. 62 A licitação para registro de preços sera realizada na modalidade de 

pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e sera precedida de ampia pesquisa de 
mercado. 

§ 1! O julgamento por técnica e preço podera ser excepcionalmente 
adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 

_ autoridade máxima do órgão ou entidade. 
§22 Na licitação para registro de preços não é necessario indicar a dotação 

orçamentária, que somente sera exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 

Art. 7! O órgão gerenciador podera' dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 
serviços. l 

§ t! No caso de serviços, a divisão se dara em função da unidade de 
medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e serã observada a demanda 

ecifica de cada órgão ou entidade participante do certame.  §22 Na situação prevista no § i9. devera ser evitada a contratação. em um 
1,/ /nt/vesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo  ;serviço em ;uma mesma localidade, para_ assegurar a responsabilidade contratual e o 

,I l ' princípda padronização. ' /í/ u,  _Jg  3 
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Art. 8! O edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas Leis n° 8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002. e contemplará. no minimo: 

l - a especificação ou descrição do objeto. que explicitaró o conjunto de 
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas; 

Il - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 
órgãos participantes: 

liI - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § 49do art. 21, no caso de o órgão gerenciador 
admitir adesões: 

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens 

'N V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e 
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade. características do 
pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados. procedimentos, cuidados. deveres, 
disciplina e controles a serem adotados: 

VI - prazo de validade do registro de preço. observado o disposto 
no caput do art. i i: 

Vil - órgãos e entidades participantes do registro de preço: 
Vlll - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabivei; 
IX - penalidades por descumprimento das condições: 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo: e 

i Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade. 

§ t! O edital podera admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 
que tecnicamente justificado. 

§ 29 Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes. é facultada a exigência de apresentação de proposta 

"W diferenciada por região. de modo que aos preços sejam acrescidos custos variaveis por 
regiao. ' ' 

§ 39 A estimativa a que se refere o inciso III do caput não sera considerada 
para tins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do 
licitante. 

Art. 99 Após o encerramento da etapa competitiva. os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 
do caput não prejudicará o resultado do certame em celmgaràxqgccünñtantamembbm 

' -/cl.qssificcdo_ se ACHA ARQUIVADO NESTA 
x,  ' AUTARQUIA. /í /E CAPÍTULO v 

-  _f /,«~""”' A _no REGISTRO n¡ maços E DA VALIDADE DA ATA L7.? i 

“' Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, 
~ entre outras. as seguintes condições: 
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I - será incluido, na respectiva ata, o registro das licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

Il - o preço registrado com indicação dos fornecedores sera divulgado no 
quadro de avisos do Municipio de Piumhi-MG, nos termos do Decreto Municipal n° 
2.887/2010. e, facultativamente, disponibilizado em meio eletrônico para orientação do 
SAAE PlUMHl-MG e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 
e 

ill - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata devera ser 
respeitada nas contratações. 

§ 190 registro a que se refere ocaput tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva. no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses f¡ previstas nos arts. i9 e 20. 

' § 2! Serão registrados na ata de registro de preços. nesta ordem: 

i - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
etapa competitiva: e 

Il - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens 
ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 3! Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso Il do § 
29, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 

Art. ii. _O prazo de validade da ata de registro de preços não sera superior a 
i2 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações. conforme o inciso lll do § 39do art. i5 
da Lei na 8.666, de 1993. 

§ i! É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o§ i9 do art. 65 da Lei m9 8.666. de 
1993. à § 29 A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços será definida nos instrumentos Convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei 
ni 8.666, de 1993. 

§ 3! As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas. observado o disposto no art. 65 da Lei m9 8.666, de i993. 

§ 4! O contrato decorrente do Sistema degrau:: dHÍNBÇIDDRIQJUáLSer 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preçôfã ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIA.  MHI - MG 

   A _ , PIUMHI,  _Ara_ t Ú CAPITULO v¡ _ gi_ 
/ ;Ç/  DA AssrNAtggA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO com FORNECEDOREGISTRADOS     

Art. 12. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
rvado o disposto no art. i0, serão convocados para assinar a ata de registro de 

preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PIUMHI-MG. quando o convocado 
não assinar a ata deregistro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-Io em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os. requisitos de publicidade. 

Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar 
a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas. 

Art. i4. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PIUMHl-MG por intermédio de carta-contrato, emissão de nota de empenho de 
despesa ou autorização de compro, conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 
ni 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A Carla-Contrato observará no que couber. o disposto no 
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 15. A existência de preços registrados não obriga o SAAE PlUMHI-MG a 
contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida. 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

CONFERE coM o ORIGINAL 
sr: ACHA ARQUIVA AUTARQUM. oo NESTA 

PIUMHI - MG 
PIUMHI, 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇ O 

CAPÍTULO vu    Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eieve o custo dos 
serviços ou bens registrados. cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto aos fornecedores. observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso H 

do caput do art. 65 da Lei n9 8.666. de 1993. 

Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1! Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores' 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

§ 29 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Ari. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
_ /x/rc; strados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
-_ /ñ/ p dera:     

Ã liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

eracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e 



j) 
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il - convocar os demais fornecedores para assegurar iguai oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
devera proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajoso. 

Art. 19. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

i - descumprir as condições da ata de registro de preços: 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivaiente no prazo 

estabelecido pelo SAAE PiIJMHI-MG, sem justificativa aceitável: 
Ill - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado: ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos IIi ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666, de 1993, ou no art. 79 da Lei nE 10.520, de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos I, ii e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Ari. 20. O canceiamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados e iustificados: 

RE com o ORIGINAL 
ÊÊÉÊÉA ARQUIVADO NESTA l - por razão de interesse público: ou AUTARQUM_ 

ll - a pedido do fornecedor.   PIUMHI. 

 CAPÍTULO vm 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO 
PARTICIPANTES 

Art. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 
de preços, durante sua vigência. podera ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 1! Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação ,sobre a possibilidade de adesão. 

§ 29 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar peia aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 3! As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
,derão exceder, por órgão ou entidade. a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

i trumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
erenciador e órgãos participantes. 

,gr '43 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
decorrgntã das adesões a ata de registro de preços não podera exceder, na totalidade, 

intupio do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem, 

§ 52 O órgão gerenciador somente podera autorizar adesão a ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando. 
justiticadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. e 

§ 6! Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata. 

§ 79 Compete ao órgão não participante os atos relativos a cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratuaimente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ a! É facuttada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PIUMHl-MG. 

CAPÍTULO ix 

DISPOSIÇÕES FINAES E TRANSITÓRIAS 

Art. 22. O SAAE PlUMHi-MG poderá utilizar recursos de tecnologia da 
,informação na operacionalização do disposto nesta Resolução e automatizar 
,procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. 

Art. 23. As atas de registro de preços vigentes. decorrentes de certames 
-- realizados sob a vigência da Resolução n° 115/2011, poderão ser utilizadas pelos órgãos 

gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência. 

Art. 24. O SAAE PIUMHl-MG poderã editar normas comptementares a esta 
Resolução. - 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26. Fica revogada a Resolução n' 115/2011. 

Piumhi-MG, ;de janeiro de 2oi 3. 
_ / 

, A" are Craide ' 
' Téc 'co e Admi stratívo do SAAE 

CONFERE coivi o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVAD 
AUTARQUM_ o NESTA 
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LEI COMPLEMENTAR N” 25/2010 

Institui o Estatuto Municipal da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno 
Porte e do Micro Empreendedor Individual 
e dá outras providências 

A Câmara Municipal de Piumhi aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono 
CONFERE COM o ORIGlNAL 

a Seguinte Lei¡ SE ACHA ARQUIVADO NESTA AUTARQUIA. 
PI MHI - MG 

PIUMHI, . 6 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL DA NIICROEMPRESA, DA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

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

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbi o do Municipio de Piumhi- 
Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento le de caráter diferenciado e 

favorecido, como um dos instrumentos propulsores do des' nvolvimento 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 fundado 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°. Beneñciam-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, resnições e condicionantes vigentes. 

/ 
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Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda., Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

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

legislações e regulamentos vigentes no Município, para fins de aplicação exclusivamente à 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual. 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à Administração Pública Municipal, incluindo 

as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

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

tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 
. - - ' o ORIGINAL 

Micro Empreendedor Individual. _ ÊÊrÀÊãRÀEAÊCàISIVÀDO NESTA 
RQUIA. AUTA p¡ MH¡ _ M 
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CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQ 

E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
» O PORTE 

Art. 5°.. É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal n° 

10.406 de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Jurídica, conforme o caso, e que se enquadrem 

nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

n° 123/2006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 

2° da Lei Complementar 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 

í 

Tel.: (37) 337l-995Ú 



Art. 7°. Corn o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

os empreendedores, visando o registro de empresas no municipio, 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 homonirnia; 

IV - disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações 

necessárias à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de 

funcionamento, mantendo-as atualizadas; 

V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

demais interessados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoaseprodução; CONFERE COM o ORWBÍNAL 
_ _ _ _ _ ~ _se ACHA ARQuIyADo NESTA 

VI - disponibilizar informaçoes atualiüdãâ à ¡rinâgiais tipos de negócios ' o 
'_____ ..IL 

VII - disponibilizar informações atualizadas so 5 o _emiirédito pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; 

instalados no municipio; PWMHL   
VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar o acesso da 

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

/ 
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município aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; 

IX - oferecer infra-estrutura adequada para todas as atividades descritas neste 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19* Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será informado 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 firmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

orientação sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológica, capacitação do 

empreendedor, abertura, funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 

de negócios, linhas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

incentivos oferecidos no Município. 

X - Os requisitos de segurança sanitária, menológica, controle ambiental e 

prevenção contra incêndios, de alçada do município, para os fins 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  @ameÊngñcHNAL 
SE ACHA ARQUNADO NESTA 

ALlTARQlàlíAmHl __ 

CAPÍTULO n¡ prumHl.  r  a .O 

DO CADASTRO SINCRONIZADO EENTRAD . -~- -   - 

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

de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visando 

aderir efetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objetivo 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de 

empresas. 

Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e 

baixa de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização p ., . ara 

tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos d n- e ou as 

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 permitirá o funcionamento residencial de 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes. 

Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta 'de 

recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

de pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente 

responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os 

administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em períodos 

posteriores. 

Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa 

de mora ou de ofícios, conforme o caso, ejuros de mora. 

Art. 14. Estão excluídas dos incentivos ñscais previstos nesta lei as empresas que 

possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 
CONFERE CON¡ O ORiGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQLÉIÍAM 
PIUMHI. 

CURA MUNICIPAL m: PIU   
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. O exercicio de atividade não residencial dependerá de prévio 

licenciamento. 
Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 

    

 com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à área ocupada e às restrições especificas. CON FERE com o enganam_ se ACHA aneunvaoo NESTA 
Art. 16. O licenciamento será feito mediante: AUTARQUM- 

PlU HI - MG 

I ' t d art ' t ada' PIUMH" "igar- 
.. requenmen o a p e m eress , arma. _- 

II - apresentação dos documentos necessários à instruç 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III- análise dos órgãos competentes; 

IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

L . Art. 17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

Fazenda e demais secretarias quando necessário. 

W 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 l (um) ano podendo se; 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

II - as normas da legislação especifica não tenham sido alteradas; 

III - não contrarie 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 Municip' - 1o e 

demais legislações vigentes. 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Município. 

Art. 21. Poderá ser concedido Alvará de localização e ñmcionamento para os 

empreendimentos em domicílio residencial, desde que as atividades estejam de acordo com 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. O titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual que optar pelo ftmcionamento de sua empresa em sua residência 

não poderá impedir a ação fiscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos 

tennos 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 

município. 

§ 1o. Consideram-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco pgrâlêúmiie 
. . . . E GO 

ambiente e manipulam ou utilizem: ÊÊhÀÊã-¡RA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUlA. _ MG I - produtos explosivos; P' MH' 
P|UMHL -- 

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 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações que possam 

causar perigo à saúde, ao bem estar, à segurança das pessoas e impactar no trânsito 

Art. 23. Deverão ser afixados no estabelecimento onde se exerce a atividade em 

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 ñmcionarnento, o pedido do 

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

ñns de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

Art. 25. A atividade poderá ser licenciada através dos seguintes tipos de alvarás: 

I -Alvara Provisório CONFERE com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

II - Alvará Definitivo P¡ MH¡ _ M 

. . P=um›u._o§__› -o  
III - Alvara Especial 1B115515; d¡ -;.¡_JJJ'A_ 

ur¡- 

       § 1° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido 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 validade definido nesta lei 

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

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

í 

localização ou atividade. 
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I - o Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 

s com Alvará Provisório, no resguardo do interesse público, mediante 
estabelecimento 

fundamentação normativa e vistoria; 

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

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

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

de Nota Fiscal. CONFERE com o _ SE ACHA ORÍGINAL 
AUTARQUIPÊQUIVADO NESTA 

Seção III 
Da Anulação e Cassação do Alvará p 

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

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

II ~ ñcar 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 inii-ingidas 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 física da 

vizinhança ou da coletividade; 

III - ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização_ 

V - for veriñcada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

funcionamento. 

VI - a atividade não estiver em conformidade com os termos do documento de 

licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado à área ocupada e às restri ' = çoes 

especificas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

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

trâmite 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, an. 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 formulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os 

requerimentos originais ao órgão de 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 O (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 Municipio 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 hi 'tese e coNFãRE c M o oáisciiti É 
atividade não gere grande circulação de pessoas. SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

AuTARQlàiAúHl MG 
PIUMHB. c  I 

F- 

CAPÍTULO v U* 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DO INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

Ú  

      Tel.: (37)  E 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

'Empreendedor individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 

procedimento. 

§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência., fraude, resistência ou embaraço à ñscalização. 

§ 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 

gia" de “S” g3 xÊããEaãgüzâgámÊéÉik 
, AUTARQUIA. 

CAPITULO VI Piu P MHI .g3 MHL 

no ACESSO AOS MERCADOS " 
Seção I i  

Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seictivas da Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

Art. 30. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Governamentais 

Seletivas da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

Individual, como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

Art. 31. Nas contratações da Administração Pública Municipal direta e indireta, 

inclusive de publicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual, objetivando: 

I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas à Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

4 
locais. 



§ 1°. Subordinam-se ao disposto nesta lei, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, as autarquias, as fimclações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

§ 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 terceirizado 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 oujá definidas; 

III - realizar as contratações 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 Individualcomegag com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUÍVÀDO NESTA 
AUTARQUIA. Pl MHI -  G 

PIUMH¡._Q_ 

 Seção II 
Das Ações Municipais de Getão 

 
Aft- 33- Para &Inpliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Pública 

Municipal deverá sempre que possível: 

í 
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I - instituir cadastro próprio para a Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor individual, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e 

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

II - estabelecer e divulgar um planejamento anual e piurianual das contrações 

públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contrações; 

III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados de 

modo a orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

Individual, para que adequam seus processos produtivos; 

IV - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

Art. 34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 

Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o CONFERE COM O ORIGINAL 
seguinte: - SE Ac HA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIA. 
I - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; p|UMHL p' MH* ' MG 

_Em_ 
II -inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

seguridade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal 

Ú 
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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 dentais-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 prejuizo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

Tel.: (37) 3371-9950 

§ 4°. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no ir§ cegmcatógpuemA 
de licitação_ SE ACHA ARQUIVADO NEST AUTARQUIA. 

P MHI- G 

Seção Iv P'“'““'=_-&l_r 
Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como critério de desempate, preferência de 

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

Individual. 

§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 

ate' 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

M 
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§ 2°, Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado _poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

licitado. 
II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

ordem classiñcatória 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 origínalmente vencedora do certame. 

§ 2°. 0 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 preclusão. 

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

diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

noâmbitrn"a1 ' '* '*' -- ›- 
o umctp e regional, a amphaçao da eñctencia das pohncaós giàpgmã É o CONFERE COM ADO NESTA 

SE ACHA ARQUIV 
RQUIA- AUTA pIUMHI - , 
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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 mii 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 ate' 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 Iicitado 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 (tres) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de. 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado- 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993. ãgüÊãíEaãcàgnââãiÊéÉik 
AUTARQUIA. 

P HI - - 
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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 co ç3üW¡§o§nmmAL 
. A O NESTA 

entre compradores e fornecedores 1003.18; ãÊ-¡ôfãâxuããàaulv D 
P H¡ - MG         

II - incentivo a constituição de cadastro de produwswvise q¡ __.. -_..  ; 

ofertados no âmbito local; 

III -incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empre = 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, aprimoramgnto 

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 Mi cro 

Â 
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Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

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

deste Programa. 

CAPÍTULO 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 identificar a vocação 

econômica do Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Executivo ñca autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a): 

I - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

II - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 

III ~ estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da mommidade 

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 nabalho e renda; 

à atividade associativa, IV - criação de instrumentos especíñcos de êmuàcàE com o ORIG¡ 
SE ACHA ARQUIVADO NEÊÊÀ' consorciada e cooperativa destinada à exportação. Aun R Q um.      .4 

_.__›_,.  
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA  DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

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

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

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

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das 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, contratação de serviços para a 

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

0011111111. 

§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

otirnizem 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 modificados ou de radiações ionizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

§ 3° Cornpetirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 

no AGENTE na DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO CONFERE com o cmg 

r INAL 
SE ACHA ARQUIVADO N AUTARQUIA. ESTA 

  PlUMHl, 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

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

efetivação dos dispositivos deste capitulo, observadas as especiñcidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 

articulação 'das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

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

gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

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

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

II - haver concluído, _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, 

A estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências, 

§ 4°., A implantação da agência de desenvolvimento devera'. criar: 

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

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

II - um processo 'contínuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' ' 

III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 

disponibilidade de matéria prima, distância dos gandcs centros e toda a infra-estrutura 

existente; 

IV e valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego melhor 

iemuneradi¡ e que contribuam para elev-ar o nível de vida dos trabalhadores locais- e 

CONFERE COM O ORlGlNAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

P MHI- , 

í PIUMHI.  _ 
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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 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da lvlicroempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, ñmcionarnento, 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; 

É V - facultativarnente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

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

atuação local; 

VI - facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII - facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências especificas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual tem' como função geral assessorar e auxiliar a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei tendo como 

 C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 o CEP 37925-000 - Piumhi- :à-  '  
Tel.: (37) 3371-9950 
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I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

registro, legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na 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. so. A Administração Pública Municipal deverá prover Ó Comitê Municipal da 

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

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

Parágrafo único. O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus membros, em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantação dos itens I, II e III do artigo anterior. 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. CONFERE COM O oRisnwM 

_ _. _ __ _ _se ACHA ARQUIVADO NESTI Art. 52. Revogam-se as demais disposiçoes em contranmUTARoulA- 
P MHI-MG 
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DECRETO N° 2.887I2010 

“Regulamentaamodalídadadelícfüçãodenmduadahegão, 
'paraaqulsiçãodcbaasesayiçoscomwusedáouttas 

p ' ” 

OPrefeitOMImÍcipaIdePiMhLMÍnssGerSiAARIEDO 
BAkBOsANETmnousodesuasanjibuíçõeslagaisecomafaculdadecpzelhe 

Éconferealegslaçãopertiñeune: 

DECRETA: _ 

Ani?- -EsteDecretoestabelecenna-masepmoedimentosrelaüvosà 

xiciuçaonamodaíidadedepregmdesümdaàaqxúsiçaodebensesexviços 
commanoübitlqdoMmícipiqqunlquerquesejaovalogesümado. ' 

 _T Paráàafoúnims ' -seaoreginnedestenecretmosórgãos 

damammmçsonixetaelndireudommicípio. 

 -Pregãoéamodalidadedelicitaçãoemqtxeadisputnpelo 

fomeciméntodebenswserviçoscomtméfeítaemsessãopúbümpormeiode 

propostasdepreçosescfrtaselancesverbais. 

Art. 3! - Os contratos 'celebrados pelo Mtmicípio, para a aquisição 

dçbmseserüçoscomungserãoptecedidoapñmüañnnemqdeücüaçãopúbüca 
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1313850 

estabelecidonesteDeorempodendoqualquerimenessadoacompanhm-oseu 

desmwlvimenñmdesdeqtlenioimarñndemodoaperurbuouimpediya 
realizaçãodosuabalhos. “ 
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I-determinaraabemnadelicitaçlo; 

quetüúêiñreãülidocwláüçãóüwíñcapmexemaaauíbuiçâo. 

Arts! -Afaseprepastóñndopmsioobsavaráasseguiznesngag 

I-adeñniáodoobjetodeveráserprecisiasuñcienteeclara, 
âivagixrelevmhesoudemecessárias, 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AuTARQmA. Pl l - 
PtUMHi. E' M; 

- 3 



í g 

Estado de Minas Gerais 
0.009,4. 107013401000104 

Hmitfmouàushmammpeüçümlareahnção' dofornecxmenmo' .deVmdoestar 
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IV-constarãodosamosamoüvaçlodncadaumdosatos 
especificados no inciso anterior e os indispenávois demonios técnicos sobre os 

qmísestiveremapoiadogbemcomooorçamentoesümativoeomonogama 
ñsioo-ñnanoeüodedesembolsqseforocasmelabmdospehAdministaçãme 

i g 
V-puajulganaentmsetáaddtadoocrítéríodemenorpreçoomsefor 

ooasmmniordesoonnobservadososprazosmáximosparafomeoimmmas 

especiñoaçõestéonioaseosparmenosmínimosdedesanpenhoedequalidadee 

asdemniscondiçõesdeñnidasnoedital. 

Art!!! -Asatribtúçõesdopregoeiroinchm 

I-ocredenciannentodosinteressados; 

II-o__-reoebimentodosenve1opesdaspavpos1asdepmçoseda  
Iúáiabermradosenvelopesdasproposmsdepreçogoseuoxamee 

- a classificação  
IV-aoondzzdodosprooedimmnosrelaüvosaoslanceseàesoolba 

dapropostaoudoíancedemenorpreço; 
b 

V ' a 355mm” d* WW” d” m” m” É? 'Àããieaããüuâ Eãiãiãêâk 
AUTARQIÉIA. 

VI - a elaboração de ata; PIUMHI   
VII-aoondnsçãodosu-abalhosdaeqúipedeapoio; 

VIII-oreoebimentmoexamoeadeciaãosobrerectnsose 
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DK-oencaminhamnnmdopmcessodevidamemeinstruídmapósa 

adjudicação, àaxmoridadeslzperionviagndoahomologaçãgyací. 

AnftllhAequipedeapoiodeveráserimegradaporü (três) 

servidores municipais, Sendo que pelo-menos 02 (dois) deverão ocupar cargo 

efeüvomAdministaçãmpréfermcidmenteperhencanesmqmdropamanmte! 

doórgopromotordopregãqpampresmanecasáüaasaísténciaaopregoeko. 

Artll. Afaseezttanadopzegoseráiniciadacomaconvocação 
dosixmeressadoseobsesrvatáas%ximesregas: 

I-aconvocaçãodosinbaressadosseráefeuudapormeiode 
publicañodeavisoelnñmçãodosseguinteslimites: 

a)  bens e serviços de valores estimados em até RS 650.000,00 

(seiscentos e  reais): 

'Lxommdecirculaçsoumn 

'2-Q0amodeAwsosdanefemna. 

mpagabenseserviçosdevaloresesümadossitperioresaks 
550.000,00 (seisoermos e cinquenta znílreais): 

- ' ' ' o ORIGINAL 
1 101m0 050ml do estado, gguãíãalmãglâlâpo NESTA 

AUTARQtàIA.  pwmm   -' 

s-lomaldecírculaçãolocaLe; 
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4-QuadrodeAvisosdaPrefeitm-a.” 

lI-doedítaledoaviàoconstarãodeñniçãnprecisgmxñcientee 

claradoobjembemeomoaindíeaçãodoslocaisdiasehnráríosemquepoderá 

serlidaouobtidaaíntegxadoedíül.enlocalondeserárealizadaasessãopública 

&Pregão; ' 

III-oeditaúñxazáprazonãoinferíoraoitodiasúteigeontadosda 

publicaçãodoavísmparaoshleressadoseemmaspropoms; 

IV-nodighoraelocaldesigadnsnoeditúserárealizadasessão 

públieapm-arecebimentodaspmpostasedadoctunmtaçãodehabilitação, 
devendo o interessado ou seu  legal proceder ao respectivo 

medeneiamenneomprovmdmsefmocasmpomñrosneeessáñospodaespara 

formulaçãodepropostasepuaaprútieadetodoosdemaisamsinerentesao 
certame; . . 

V-ebertaa sessão, os interessados olrseus  legais_ 

entregar-ão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços ea. 
documentaçãodehabilitação; ' 

VI-o pregoeiroprocedaáàaberunadosenvelopesoontendoas 

propostàsdepreçoseclassiñcaúoumurdapmpostademenorpreçooudemaior 

dgsçompeaquelesqmtenhamapresenndoprvpostasemvalmessueeesiwse  lmmezporcentoyrelaúvmenteàdemenorpreçomuasque 
tenhamapreserxtadoemvaloresstmessivoseinfaíoreseunatélo%(dezpor 

lcentoxrelaúvamenteàdemaiordescontp; RIGINAL ONFERE 0°” ° ° NESTA 
às ACHA ARQUIVADO 
AUTARQLgA- 
P|UMH| 
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VII-quando não forem veriñcadas, no_ minimo,_três propostas 

esmitasdepreçosnaseondíçõesgeñnidasnoincisgamm-ioggpgegoeim 

classiñcuáasmelhmesproposmswbseqnentegatéomáximodeuêgparaque 

seusagnorespaücipemdoslmcesverbaisqüiíâquerqlwsejamospreços. 
oferecidosnaspropostasesmitas; s ' 

Vm-emseguidgserádadoizzídoàetapadeqzresezmçãodelances 

verbaispelospmponentsgqtwdwmioserfcmuhdosdefmmaswessivmem 
valoresdisümosedectescentespamomenmpreçoomseforocasmvalores 

distinmsecrescemesparaomniordesconm; 

IX-o pregoeiro oónvidará  os licitantes 

claaiñcadogdefmmaseqüencialmupresmmlmcesverbaigapuúrdomnorda 

pmpostachsaíñççdademaimpreçoeosdemaígmogdamdeuascanedewlm, 

ouapuurdoggoraapoposcgclagíñcmdemmdmmmeosamass,  
_ _X-aÍ-desistenciaemapresmlarhnnevàqumdownvoadopelo 

pregoeümimpliéaráaexclusãodoücimmedaetapadelaneesverbaisena 
mammañáodoúlümopreçoapresentadopeloüciinnñpamefeitodemúmação 

ÕÊSPNWSÍBS; 

_XI-easonaoserealizenilancesverbaisseaávexiñcadaa 
confonnidndeenteapropostaescrítademenorpreçoeovaloresámadopama 

000050; 
coursae com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQLÉIA. 
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!GI-declarada encenada a  dompeütiva e ordenadas as  
ao objeto e valor,  motivndamenu: arespeito; 

XIlI-sendoaceiiávelapvpoatademenorpreço, seráabertolo 

envelopecontendoadoctàñenmáodehabiliudodolicitantequeaüver 
formulado, para. conñxrnação dás suas condiçôes  com base no 

Sistanadehgistocadasualdommicípiqassegmdoaojácadastadoodüeim 

deapmesennracerñdãodekegisuocadasualaniüdapdommidphdasdeqm 
previsnonoatoconvocamório; ' 

XIV-constatado o  o 

ücimnhesaádeclaradovencedonsendmlheadjuücadopobjetodoeamue; 

XV-'peaofertanãoforaceiüvelouseoliâaumedesâàs  
amaoéiabandmeepmcedmaoàhabnmçaodopxopomenmnaadmde 
chssíñcáçãqeasâimsucessivammmaüéaaplnçãodeumnproposmqueatmda 
aoedimsendoórespectivoücitamedecluadovmeedmeaeleadjudicadoo 
objetodocertame; ' 

_ XVI-:nassituaçõesprevistasnosíncisosãxllexmopregoeím 

poderánggociardirelnmentecomopmponamepmqtwsejaobüdopreçomdhog 

J XVII-declaradoovenoedonqualqualicimntepodmúmmifestar 

imediataemoüvadamenteaintmçiodereammàqumdolheseráconcedidoo 

§mzode3(três)diasúteispmapresemçãodasmz5esdorecmso,ñcmdoos 
CONFERE COM O ORIGINAL 
SE -ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTA RQIÉIA. 
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EatadodeMínGerais RsaPadreAbelm-Gentro 
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' Tel.: (37) 3371-9950 

demaislicitantesdosdelogointimadospmoentaroonta-mzõesigtm 

númemdediagqtwoomeçarãoaomxprdotéminodoprçodomcmrmmsmdo- 

lhesassegun-adavistaimediatadosamos; 

XVIlI-oremnsocontradeoisãodopregoeironãoteráefeim 
suspensivo; ' ' 

XR-oacoIhimentoderectu-soimpormáaínvalioapenasdos 
atosinsuscedveisdeaproveitamento; 

XX-&oididososrecmsoseoonslntadaarognarídadedosatos ' 'aautozidadeoounpetmehomologaráaadjudzoaçlo' para 

demnninaraoont-annção; 

 condição para celebração do contrato, o lioiunbe 

venoedordzvoràjoamerasmostoasoondiçõesdehobilíta$o; 

' o proponente venoedornão apresantaz-'sítuação 

regulannoatojkiaassinatznadooonnatmseráoonvooadommoücitame, 
observadaaordemdeclassiñoaoãqparacalebrarooonnatmeassim 
messivamenmsemprejuízodaapüoaçãodassançõescabívoiaobsavadoo 

dísposbooosinoisosXVeXVIdesteaIügo; 

_ XXIlI-seolicitanbevenoedorqueserectxsaraassãnarooontrato, 

injusüñcgdamenmseráapüoadaaregaestabelocidnnoinoisoxxn_ 

_ Anu-oprmdevaudade-damadánagimnaopoderam 
superior a 01 (um) ano, computadas ::esmas evemnais pmonogações. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIÍA. P U HI - M 

PIUMHI ÊIO 



 
Estudo de Minas Gerais _ cem 
c.N.;=.J.1a.7a1.34arooo1-o4 &FÊQÉÊÊH _MG 

Td.: (37) 3371-9950 

§1°OsconuatosdecorrmtasdoSishemadeRegsuodePmçosmão 

mvisênciaconformeasdisposiçõesnonñdasnosmstttxmentos convoeatóriose 

respectivos contratos, obedecidoodisposmnoartshlaLeiaóós/Qa, 

§z°Éathni1idaapronogaçãodavigênciadaAtadeggâmode 

Preçosematédozemeseahostermosdomtüdawsóõwlqumdoa 
proposmcmünnarsemostmdomaisvmtajosgsüisfeitososdemaísmquisüos 
desumana. 

Ann-màcdoigaiasúueásamudadmsxaaapm 
r°°ebimem°dñ3PmP°màqlulquupessoapodaásoücitnesclnecñnmbs,_ 

providêndasouíyxpxmaxjoatooonvocañóríodopragio. 

§lâcaberáaopregoeírodecidirsobzeapetiãonopxazodevimee 

  a petição contra o ato convocatório, será demgnada_ ' 

novadmparaaràalizaçãodoecrtame. 

Arti4-Pamhabilitnçãodoslícitanheaseráeadgida, 
exclusivamenmadoctnnentaçioprevismnalegislagmgempma 

Púb1icgre1a1ivaà: 
I-habüimçãojmidica; 

Il-qualiñcaçãotécniea; 

 
CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUHIADO NESTA 
AUTARQUIA. 

MH! 
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Estado dewnaseaass RugPadreâbelaaz-cerm 
c.N.¡,=.J. 16.781 .34610001-04 cEP37B25-000- Piumhi-MG 

Tel.: (a7) san-sem 

IV-regularidndeñscake 

v-mprimentododiãposmnoincisommdomveda 
Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei :t9 9.854, de 27 de 

outubrode1999. 

Parágrafoúníeo. Adoeumentaáoaágidepmavetidereodisposto 

?N nosincisosLmeNdestea-&gopodeásermbstinñdapelomgimomdastraldo 

setordelicitaçõesdoMmieípimdesdequeprevisuonoedital. 

Ams-oneiumqmensejarozemdmmddameamodo 
'cermmmnãomanüverapropostmfnlhnoufrmidm-mexecuáodoconnamg 

compormr-sedemodoinidônemñzerdeclaaãofalsaoucometerñwdeñscal, 
garantido' odireitopzúviodacitaçãoedaampladefeañwáimpmdo' ' deliciar 

ecomatarcomfaAdministraçlmpeloprazodeetéeineomoaenqtaamo 
perdia-arena oIiàetivos  dapuniçãn ou até que seje promovida a 

reabüiiaçãobàanteaprópriamtoñdadeqxxeaplieouapenalidade. ' 

'- Paráígraloúnimmpenalidadeaeaioobrigamriamennregistradas 
msisbemadengisrocadasnaldommieípimemeasodewspepsãodeüeàtano 

Hcitennedevemáserdeseredenciadopotiguulpaíodmsemprejuímdasmulms 

prev-unas' _noediulennconnatoedasdemaíseommações' legais.? 

Artlõ-Évedadaaexigênciade: 

I-wantiadeproposta; 
conseaa com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

P H 
PlUMHl    
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Tal.: (37) 3371-0950 

II-aquisiçãodoeditalpeloslicitanteàcomocondiçãopm 

participaçünooatameu: _ 

III-pagamento detaxasemnoltmemos, salvo osreferentesa. 

fomecünemodoedímqtwnioserãa-srxperimesaocusbdesnzareproduçâo 

gráñcgeaoscustosdeutiñzaçâoderemnsosdetecnologiadahfmmação, 

'q quandoforocaso. 

Art.17- Qumdopamítídaapartiídeenmptesasasumgeims 

naucinçmasmgmciasdehabümçaosaaomdidasmadimmmms 
»equmlmaananücadospehsrespecúvoscomsuhdosemdtazidospormdmm 

jurammdo. ' 

Parágrafo único. 0 licitante deverá u:: procurador raidente e. 

domiciliadonolfaiscompoderesparareeebercitaámhümaáoermonder  
MArtfls- Quandopermitída0participaçãodcempresusmmidasezn 

consúrcíngserãoobaervadasassegtúmesnonnas: 

_ I-deyerásercomprovadaaexistenciadeoompromissopúbliooou 

parúculàdeconstiuúçiodeconsómimcomindinaçãodaennpren-Kdmqtm 

deveráàtenderàscondíçõesdelídermçnesúpuhdasnoeditnleseráa 
represenfantedasoonsorciadaspermxeamltninístaáo; 

lI-cadaempresaconsorciadadeveráapresmuradqcmentaçãode 

habilixaçãoexigidanoatoconvocatóricu' CDNFERE CDM O ORÍGWÍAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 
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EÉÕOÕEMÍ Q3313 
c.N.P.J.1e.7'ÊÍa4arooo1-o4 cep ávszscâêd 3321?.? - !um - 

Tel-r (37) 3371-9950 

nLauPacidadetácnicadocmsótciosez-áreprgsamdapda 

E 

Nqanñnsàqudiñüção econõmico-ñnanceira, ::aclamada 

emlífeãasdeveráatenderaosíndicescontábeisdeñnidosmedm' 1 

V- ' o o . t as empresas consorczadas não poderão pampa_ n¡ mma 
hmtasãmdemaisdemconsórcioouisondamenm; 

Vldsemmesasconsordadassuiosolidnimnenterespmgwi¡ 

_Pdlsobñâdoconsóavionasfasesdeücinçloedmantenvigagiado 
contratou 

VH-_lzzoconsórdodeempzzsasbrasileiraseestrmgeirgggudunça 
cabaiobdslwããmenmàempnubrasilgiggçbawadoodispcmmháml 
desteanigo.  . 

Pifígrafoúnicmmtesdacelebraçãodooontratqdéveráser 
Pmmovicílazaconszütúçãoeoregísu-odocomórdmnástmmsdo _ 

referidonoincisoldateartígo, 

ArLIQ-Aautmídadecompeggmepandet . a 

Podexúrgvograüoitaçãogmàcedeuzõesdeimaessepúbumdedwdasde 

fa”. supervemeznte' devidamente comprovado, pertinente e suñciemae para 

Jusüñcaãtalcondrmdwmdomna-¡apornemdadgaomouw 
Pmvmçãmkqualquumãmmedimeatoescñweñmdamemdo. 

§1= Amrúaçãodoproeedimmonmmoinmaaocmm 
M O ORIGINAL 

gsuzaàaaaaumuo  
AUTARQLàA- HI- 
PIUMHI. _ 51¡ . .-2 .__......_- ::;r--*-"“ "  
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Estadodeminüüetais RuaPadraAbalasz-mnro 
c_;N.P.J. 16.781.34BID001-04 ' CEP 37925-000 - Piumhi - MG 

Tel-z .(37) aan-sm 

§29 Oslicitazttesnãotezãodinítoàindeninçãoemdecorrêncza' da 

anuhçãodoproeedimentoücimóúgressalwdoodirmpdomnmndodeboa-fé 

desaressarcidopelosencaxgosqmüveraqaomdomcxmpñmemodoconmxo. 

Artzo-Nenhznnconuatoseráeelebradosemaefetiva  de recursoá  ;mapeamento dos encargos, dele 

deconemegnoexercícíoñnanceiroemcmso. 

ártzl-oMtmicípiopublicaránoQuadrodeAvisogoexnamdos 
comatoscelebradognoprazodeatéthtadiasdadaudemxalassinmnacom 
Indicação' ' damodahdade' delicitaçãoedemnúmeroderefa-ênma' 

Parágrafo único. O  do disposto neste artigo 

sujeitaráosenridorresponsávelasançloadminímativa. 

,  - Os atosgsaencíaisdopmgão. inclusiveosdeeorrentesde 
meíoseleáôniébàsaãodocumanudosoujtzmadosmrespecüwpuocesmmada 

qualopommmejmcompreendendqsemprejuízodeowogoseguinte: 

I-jústiñcaüvadacomramção; 

_ lI-;cermoderefaêncigcontmdodesaiçãodetalhadadoobjetm 

orçamemoesümaüvodecustosemomgmnañsioo-ñnmoeimdedesembomse 

foroáso; 

III-planilhasdecusm; 

IV-garanñadereservgoiçamentàimoomaindícaçãodas' 
ORÍGINAL 

:2::$:s.:su.apo  auIA. AUTAR P MH¡ _       PIUMHI  . r, 
_ _ 'Fgãmb 
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Estado de M' @ag-ais 

c__.N.P.a. 1aÍrafa4aooo1-o4  &fhg 
Tel-r (STJ 3371-9950 

V;- ammaãodeabethmálicitação; 

Vlêdesisuasaoaomoeameequspedem; 

VH-Parwerjtnídico; 

Vm'°d¡u¡°r53P°°5V°S8nGl0squandoforocaso; 

 
confonneocaso; 

X-Oñsíniisdasmpostaseswitasdadocamnizçsodehamzm' ;ao 

analisadaedostjoctnnexrtosqtxeainmlírem; ' 

mfmdaãesmdomaimconmdmsemprejuxzodeomogo 
.regisu6dosEciçamescredmciadosdaspmposnsesaiuseverbais 

d°5T°°1E50S'iñI§TP°8U0S;e _ 

__  da publicação doçàviso do ednnL' do  
Hoihçãmdoexnamdocamrdnedosdemaisatmnlaüvosapubüddadgdgggrume 
conformeocaso. à' a 

É ArtZS-ESIIeDecwbenH-áeznvigornadatadesuapmucaçao, 
revomdo-seasdisposiçõesemconuárimemespeciaxonem-emwzngmooç. 

'_ Piumhi-MG, 03 de 2010. 
f \ ' - - - via-edu -.-.-.:-"'  " '  em  

Prefeito Municipal 

 
CONFERE com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

Pl Hl- _ 

_p_ _¡ - ô É 

,zidlLlEg-Íãs 
_V_       



JJ- 
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Emdodamnasearnis ampammdaspcem 
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Tel.: (37) 3371-0950 

'* ANEXOI - 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS  SERVIÇOS COMUNS 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consumo 

1.1 Águaminaral 

1.2 Combustível e luhriñcante 

1.3 Gás 

1.4 Gênero alimentício 

1.5  de expediente 

L6 hospitalar, médico edelaborstóno' 

1.7 drogaseins1mos íâzmacàücos 

1.8 Matêrialdelimpeueconservação 

1.9 Oxigçfênio 

'1.10 Uniforme 

 Bens Permanentes 

5.1 Mobiliário 

2.2 Equipamentosem geral, marobensdeinfozmática 

2.3 Utensíliosdeusogerieuzoétobensdeinformáüm 
CONFERE com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQLgA. MHI - 
' PlUMHl. à_ 
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Estadodemrzasesrais ñuaPadraAbelasz-cam-o 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

g5 demesaouporlátü("notehook" ,monitordevídeoe 
Impressora' _ 

SERVIÇOS COMUNS _ 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviço¡ de  à Atividade de Intonnáücs 

2.1 ::Wo 
2.2. Msmnmçao 

3. Serviços de Assinaturas 

3.1. :mal 

3.2. Periódico 

 vis satélite   a cabo 

4( serviços de Assismreis 

4.1. Hospüalar 

;4.2. Médica ' _ 

.'43. odonsológiee 

 Serviços de Atividades Auxiliares 

5.1. Ascensorista 

5.2.. Amália: de escritório 
o ORIGINAL 

Êgãêíãagãglgnvnoo NESTA 
TARQUIA. AU P MH¡ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE" PIUMHI 
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Tel.: (37) 3371-9950 

5.3.Copeiro 

5.4.Ga:çom ' . '. 

5.5. Jazdineno  - ' ' 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

"3 5.a. Secretária 

5.9. Telefónista 

' 6. serviçoedoconreoçaodevnttomes 

7. ServiçosdeCopelragem 

s. somçoedenvontoe 

9.  
¡tasoí-_viêoederotog-am 

i1'.  de Gás Natural 

P¡ 12.  de Gás Liqliefeito de Petróleo_ 

13. serviços Gráñcon 

14.  de Hotehria 

 Serviços de Jardinagem 

gls. Serviços de lavanderia 
i7. Serviços de umpoze e consomem 

G|NAL 
1°' *'"°°“'°”°°'“° "°”“““°'- °“ ââüêããeoããünââãhesno 

AUTARQUIÂ- 
P ro 

PIUMHI  e# . u; 
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Estadodehainaseials miaPadlaAbelsaz-Cemrc 
C.:N.P.J. 151313431000904 CEP 379254!” - Piumhi - MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

19. Serviços de Manutenção de Bons Imóveis 

20. Servicos de Manntençãonde Bens Múvek . 

21. serviços de Remoção de Bens Móveis 

22. serviços de meromrnngein' 

23. serviços de  
24. serviços de Seguro Saúde 

25. serviços de peniano-Io 

26. serviços de 'traduçao 

27. serviços ae 'reieeonnunieeeaes de Dados 

za. serviços de 'reieeomnnieeçaes de Imagem 

29.  de 'reieeornnniesçaes de Voz n 

3o.  ae Telefonía Fin 
si..  de Telefonia Móvel 

32.-  de Transporte 

33. serviçosde Vale nemçiio 

34. serviços de Vigilância e Segunnça (Intensiva 

sã. serviços de Fornecimento ae Energia Elétrica 

35.- serviços de Aperfeiçoamento, eapaeiteçiio e treinnnentn 

ORIGÍNAL 
ÊÊÍÊÊÍEAÊÊÚixÃno NESTA 

RQUIA. . 

ôUTA P! HI 
PÍUMHL  



 
diretoria@saaeglumhLcomJJr CNPJ: 233/'82316/000110 

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

PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 401/2016 
Modalidade: Pregão Presencial n. 11/2016 
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios e d_e 

higiene pessoal, destinados aos servidores públicos municipais ativos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG iniciou processo de licitação visando o registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios destinadas aos servidores da Autarquia, nos termos da Lei 
Municipal n. 1.804/2007. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Juridico. 

Analisando o objeto da licitação. verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela Chefe 
da Seção de Patrimônio, Material e Transporte 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 juridica 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: 

"11. O administrador púb/ico, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente deñnidos no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser /icitado na 
moda/idade pregão. 
12. A verificação do níve/ de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser uii/izado 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 

M 
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podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 - Plenário) 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 6*' ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no editai.' " 
(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Periiiho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti." 
(Voto do Acórdão n° 2.658/2007 - Plenário, grito nosso) 
"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10. 520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenárioj" (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
bens que se pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto licitado pode ser 
considerado bem comum, até porque, os “gêneros alimentícios" foram assim 
classificados no anexo I do Decreto Municipal n. 2.887/2010. 

No mais, analisando as minutas do Edital, da Ata de Registro de 
Preços e da Carta-Contrato, tem-se que foram elaborados nos termos da iei, 

observando-se as exigências cabíveis e coerentes.  
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666I93 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Juridica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art 38 ( ) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”. 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente juridico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 04 de outubro de 2016. 

É o parecer, sub censura.  
 Adv. Elon e Sou a Silva 



SERVIÇO AUTÔNGMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHI-MG, PREGÃ 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 11/2016- PROCESSO 
LECITAÍTÕRIO N” 401/2016. MENOR_ PREÇO GLOBAL. O SAAE PIUMHI 
através da Pregoeíra Oficial vem tornar púbiico a abertura do certame de Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de gêneros 
alimentícios e de 'nigiene pessoal. destinados aos servidores públicos municipais ativos 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nos termos da lei Municipal n” 1.804/2007 e 
suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. Apresentação para 
credenciamento das licitantes: dia 19/10/2016 das 08:00h às 08:59h . Abertura da 
sessão oficial do Pregão Presencial: dia 19/10/2016 às 43:00h. Licitação destinada ao 
marcaria gerai tenor¡ em vista fracassada a licitação anterior exclusiva para 
Mía/EPE' , contggo assegurada/i tratamento diferenciado a essas modalitlgcjgs de 
empresas; 'rãcaiizacão do pregão, ;ocai de retirada e inibnnações do Edital: Sala de 
Licitações iocaiiaada na Sede do SAAE , à Praça Zeca Soares 11° 21 1- Centro, Piumhi- 
MG  no site vaw»insaaepiumnhi.combr e 'Teief-ax: ;3713371-1332. Piumhi-MG, 04 
/10/2015. Maria das :Graças Ferreira Barros Goulart" Pregoeira. 
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24 l DTEMPD Belo Horizonte 
. QUARTA-FEIRA', 5 DE OUTUBRÚDÍ 2016, 

A EMPRESA Industria e Comércio de Quetios Lelo _l.1d - ME, por 

determinação 'do Conselho Estadual de Poiiticayftmbiental - COPAM. 

toma público que solicitou', atraves do 'Processo .nm 44313/2015 A, 

Licença de. Qperação, para a-atividade Fabricação de produtos alimen- 

tares, não. especificados ou _não classiñcados desenvolvida no Sitio 

Recanto do Queijo situado a Rodovia 'São Roque tÍeMinasiVargom Bo- 

nita - km 04 - Zona Flurat São Ftoque de Minas. 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASS 

DE MINAS GERAIS - SINDALEMG. Convt 
NARIA. _O Colegiado Diretor do SINDALEME 

a realizar-se às 12h30min. em 1! Donvocaç 
dores sindicalizados, ou às 13h00min, em 2' 

ejndicalizedos presentes. no dia 24 de out 

94, Santo Agostinho, BHIMG, para prostaçãc 

(maul: I _ , P..- ulrurqr ....- _.......... .. .. , 
da, ticarn notificados os mutuários abaixo, para ciencia de que _estamos autorizados 
na forma dos artigos 19 e 21 da Lei n.” 8004 de 14103790110 Decreto-lei n." 70 de 

21/11/66 e das nomrae cuntplementar-ee do S.I'-'.H., a promover a execução 'extra- 
judicial das Hipo-tecas em favor da EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. 

que oneram os imóveis descrito a seguir. Ficam cientllicados, oulrossim de que 

tem o prazo de 20 (vinte) dia; contados de 05/10/2016. para querendo ourgarem o 
débito e evitarem a execução, o-que poderá ser ieito em qualquer Agencia encaixa 
Económica Federal. no horário de atendimento bancário.. 
Contratof B.1149.UBUDD90-J - SED; D130 - CREDOR; EMGEA g AGENTE: AFEAL. 

DEVEDONES): CELIO DUARTE FONTES, BRASILEtRO, CASADO, THABJND. 

BRASILEIRA, CASADA, EMPREGADOFIA, CFF: 464.554.186-20. Imóvel site, à: 
RUA HENRIQUE GOFICEIX. N” 2120 APTO 401, TIPO H4S30 ,' 4° PAVIMENTQ 

DO BL V DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIFIHOCAIÇAHAS;BAIHROVILA 
ADELAIDE - BELO_ HORIZONTE/MG_ _ ' - 

~ de g aroágllmeníictgge dqhigieíi 

VESTUA., CPF: 464;554.1B6-2D, e seu cônjuge ANGELA- MARIA DIAS FONTES, › 

. oñcjal do_ ljrigáo Presencial 

Edital de Citação. Pra2odçt20 (vinte) dias. Q_Dr. Vinicius Miranda 
_ Gomes,  Juiz de Direito desta, Primeiro Vara Civel di: 

Contagem, em exercicio e na foram-rn do lei_ etc... FAZ SABER :L 

. todos quantos virem o presente edital ou dele corahecimcpto 
tiverem, que este Juizo C I T A HELIO RIBEIRO RODRIGUES, 
em local incerto e não sabido, para responder nos ter-rom; e atos ::ln 
BUSCA E APREENSÃOÀQUQ lhe' move BANCO BRADESCO 
LEASlNCi SIA ARRENDAMENTO MERCANTE. SIA pIODCSEjO 

- 11° 0079.l3.056.026-5. para :apresentar resposta no prazo de 15 
(QUINZE) dias, licnndo oienrc de que poderá. dentro dos 05 
(CINCO) pritrrciros dias do referido prazo, pogor n intcgraiídade da 
divida' pendente, segundo os valores. apresentados pelo credor 
üductário tm inicial, hipotese no qunl o bem the será resumido livre 

-sem ônus; soh pena dc não o fazendo, presumir-xe nccito como 
sendo verdadeiro. todo oorgiçulado pela nutorn, como prevê art. 
285 do CPC. E, ;iara o conhecimento dc todos, expediu-er! 'o 
prestar-nte edital que sorri publicado e afrxodo, no forma do loí.. Dado 
i: pnssado nesta Cidade c Comarca de Contagem, aos 21/06/16 Eu, 
(o) Sandra Rlcgirta Soares Moraes, Escriyñ- Judiciário. o digitei e 
strhscrcvi. O MM. Juiz (nl) \ñnlcins Miranda Gomes: (QABÍMG 
133.324) - - - - . › 

1- VARA CÍVEL. DA COMARCA DE CONTAGEM-MG. _ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

_ coMAncA oe CAETÉ 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE [MÓVEIS 

r FlAMlRO FRANCO JÚNIOR - O OFICIAL 

MAURO LUCAS DE CÁSSIA FRANCO - OFICIAL SUBSTITUTO 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL 
RAMIRO FRANCO JúNtort. Oficial 11mm do Serviço do Registro de 

_ [móveis da Comarca de Caeté, Estado de'Míh2_í§=GéraiS;"§'lm pleno exercício 

do sou cargo, na forma da Ici, FAZ SABER, a tantos :punhos o presente 
Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por parte de ANTONIO 
ANASTACIO RIBEIRO, brasileiro, casado, fazendeiro, 

CPF 127.800.306-15, residente no Distrito de Antonio dos Srtrrtos, .deste 

Municipio Comarca, no lugar' denominado_ _Sitio Saprrtig_tto,__._rne; _foi 

requerido a retilicação de área do imóvct de sua propriedade situado no 

lugar denominado no Distrito N.: Antonio dos Santos. deste Município 

Comarca, 'no lugar' tterrominedo Sitio 'Sapatinho, otrjjeió de.- rrrntr-icula 

ló.6S3,_Liwo 2 BQ, Registro Geral. Por_ meio do prtascrtte edital venho ,_ 

'notificar o confrontante, Alexandre' Martins Motrricio, brasileiro, casado' 

com Nagâlu Flavio Godinho Mauricio, advogado, CPF 505.142.456-20, ' 

OABKMG 54.200, residente en: Belo Ilorizurrle, o qual não sc manifestou 

a sua concordância c assinatura tlrt declaração :tc rcconhccitncnrode limite, 

nos termos ¡aarágralb t4 do artigo ?.13 da toi 605/73 com a-redttção do lei 

10931/2004. A documentação 'exigida pela Lei, bem como os 

Iovanrttnrenros ttrpogrrlñcos, se ctrcontram arquivadas um Cartório 

competente que tuncionn em sede próprio, à Praça João Pinheiro, n” HB, 
Bairro Centro, Caeté-MG: .As imptrgnações de "todos enquetes ,que se 

julgoreru prejudicados deverão ser apresentados neste Carter-ip' eréÃ-'IS 

(quinze) días-contados da data da tqc_cira_.c última publicação' do pteàentgg- _ 

edital de loreamontono “JORNAL ÕFÍEÉMIPCYEdê círetrlnção diãí-iã   
Cidade d:: Beto l-lorizontcjãínpital doiíístztdofdé Minas Gerais. «Findo o u 

prazo e não havendo impugnação,- sorri' feito 'o r-eâjstro, ficando os 

documentos :r disposição, dos interessado": neste., Citrino, dttrantçals Items 

regulamentares. Dado e passado* neàtcrçidadc tle_.Cacté¡,=-êqtriiío de Minnsí 

Gerais, aos 2? de. setenthro do_ 201g. En; Bol. ,M_'nuro""l'.trcá's' tlocássia 

Franco, Oñcittl Substituto, _tlntiltfgiwitbigi stibsoçcv 7 3,) Ramiro _ITreinCo 

litrrior-OOíicial. f  A f” i É¡ 7 ' " ' " 
...rm   

Gerardo Magela da Silva Neto w Coordenado 

ode Pieces' para futura favoritos] 
55031:: -a  

ativos doSeririço âllliñqbmõ 'de' grade Bege' 
ruas o]_teraçt_5es,'confuro1e_ especificação: 

credenoi :isoladas licitantes '  
._-“l=   

5 _ E,'_I1'JII ' _1_ 
Iõcaldêretirada e iaformaoõéà do'    p. 

e-Telefaxztaltâêlktãlz.-  - ,l-_-, 

,PlumlriêMG 04'I1_t1.i2016;Maño_ ,tlrtiGrr  ,-5 

EDITAL. DE INTIM¡ 
Silvana Mana Bolivar Moreira Menicu 
Oficio de Registro de Imóveis desta Cu 

9.514, de 2011111997 a requerimento: 
'SIA. CNPJ 60.701 .1 9010001-04. confc 
de 22.04.2014, com relação ao imóve 
Edificio FranciscodeAbreu Grossi. sltt 
Bairro do Castelo, nesta capital, com r 

n° 4 'da- matricula 11311259.? deste 
Devedorea Flctuclantes CIDE CANDI 

, CEF,-644.596.6T4-87 e_eu_a esposa ~. 

SILVA, Cl n'04346'i!57107 DETRJ 
endereços anteriores a Avenida Alta: 
nesta capital, onde não foi entregue 
Fiduclantes, em razão de ser insuflcie 
serem notificada. o endereço das m: 
notiñcànte (ausencia. de número 'elo 

' Alcobaça, n°246,Apto 201, Castelo, n¡ 
via da Intimação aos referidos Devedol 
não residir-em no endereço indicado, 
informado pelo Sr. Fabio Noronha, atu 
com as Certidões emitidas em 20.06.! 
Registro de Titulos e Documentos dest . 

01498773); portanto. ficam ¡NTI! 
Fidtrctantespara' pagarem no prazo o 

I RSM'.344.92 (valoratuallzado em 2I 
do 3° Oficio de Registro de Imóveis des 
B, Centro, nesta Capital. ou_ prefere¡ 
Flduciário, e satisfazendo es obriga 
efetuando o pagamento da citada impo 
vencidas, os juros convencirllflaiegas - 

contratuais, os encargos legais. 'ir 
oondominials imputáveie ao imóvel, ati 
Intimação, bem como .as, prestaçõr- 
efetivo ¡iaganinió (ã 1°do artigo 2( 
ClENTES de que o não cumprimento r 
garante odireito da consolidação da prt 

' credor Flduciário, nos termos estah¡ 
9514197. Belo Horizonte.. 2D.de eetem 
Moreira Menicuoci - pIA Oñciala. Pi 
substituta.   
    
 

 

h é* 7*) corretos   “-;;r:.:í:;;*::rea 
EMPRESA l 

DIRE 

Objeto: Prestação de serviço dt 
na Diretoria Regional de Minas I 

licitação designada para 2610912 

a, no dia 13 de setembro de 2t- 

e inicio da disputa para 19/1012.. 

Instrumento Convocatória. 

Ft 

o artigo 14, I, “a”, do seu estando, convoca or 

com suas obrigações sindicais, para compa) 

Carlos Drummond de Andrade - CDA. ALM( 

SAAB, á-Pzrrçnñecasoaresn” 21 t-Ceotn), E' '” 

'ELI (31) 2101-3918 

FAX: ('31) 2101-3950 
Editora: Aline Reskatla 

_ aline.reskalla@otempo.com.br 

e-nrati: rnundo@otempn.:om.br 

. lttendimentaao assinante: 2101-3838 

'Lim juiz es 
dam de de 

' uma pass: 
natos de L 

lhos na pri 
tembro. O 

j _ i , . \' . 

Pre¡ _ 

nr Í 

Acordo de piaz. Se nada 

  Uribeanteapouoêspro- - ' _  e 

postasque ele desejarenegol Reencontro. 

'cíarcomaguerrilhzçparaen- _ _ * 

fim dar  a uma proposta _ que liderou 
que permita a. desrttobiliza- txt-iria eo “s 

ção dos rebeldes e sua íncor- tes do gov 
poração na política. do eX-ÍIIBI 

' O anúncio-do encontro ram _pela -p 

foi feito pela Presidência. para ,tentar 

_Mais cedo, Uribe - principal _ ex-chcfeãdw 

nome contrário ao acordo fe- Santos co: 

chado em Havana › pechra Defesarnã' 
untareuníãodiretacom San- _ç 'âantosw 

tos. Os 'Clois _se encontrarão ' sam 'em j 
às 11h30m, numa série _de qgandQ-r( 
conversas que, de maneira por divers 

separada, também terão par- - última. teu 
. ticipação do tax-presidente tre os dois' 

Andrés Pastrana (outro críti- rc) di; 20H 
“co do prometi de paz nego- proprieda 
ciado coma guerrilha)- ' te em Hi0 

A derrota do pacto no re: .do país. 
ferendo de domingo forçou apoiarsar 
Santos a abrir o diálogo com para cheg 

_a oposição ~ persorriñcada - Anistir 
'pñncípalmente por" Uribe, proteção 

rurr 
Yahoo espionou 9e-m 

ã SAN FRANCISCO, ELlA. 0 Yahoo . 

teria criado secretamente 
em 2015_ um software para' 
procurar masc-mails de_ to- 
ldos os seus usuários* infor- 
mações especíñcas a pedido 
da .inteligência dos EUA, se- 

gundo revelou ontem uma 
fonte com conhecimento so- 

bre o assunto. ç 

A empresa recebeu um _ 

solicitação - feita de forma- 
secreta - e escaneou cente- 

nas de m 
Yahoo l 
Agêncíati 

' ' nal (NS) 
ram doi 
uma ter¡ 

. da no ca 

WIKILEMI 

der e f 
Leal_<s,.J 

'mou-ont 
na clivu  



Barracão AV. JUGA 

STOCKLER, 370m2 
de área construida¡ 

mesanino/escritorio/ 
banheiro - OPOR- 

TUNIDADE PARA 

INVESTIDORES. 
R$450.000,00 (COD. 

G46?) 9.98059 899 
, oe00.033-0._0_23 

PJ3500.. [55905]  
.TELINVESTE - 

vendezláarracão MG- 

050, 260m2 de área 

. construída c/estrutura 

para 2°piso e 3° piso, 
600m2 de lote, L0- 
GISTICA PRIVELEGIA- 

OA, R$1.500,000,00 

(0OD.T451) 9.9963- 
0008/ 0800 . 033- 
0023 PJ3500.. 
55914    

COMPRO TERRENOS 

- pro Minha Casa 

Minha Vida a partir 
de R$130.000,00.. de _ 

250 a 300m2, qual- 
quer iocaiização. 
tel.: 99821-8666. 
[E5890]  

1 

_rinara duasruas (an- 
tes da avenida) no 

Eldorado com area 
de 350m2 cada. 
3521-5481/ 99901- 

1980/ 99821 -8337.. 

[55016]  
PAULiNHO iMO- 
VEIS - Vendezlotes 
de1.000 m2 no 
condominio fecha- 

_do c/ciube 'anexo 
a 3km da cidade, 
portaria monitora- 
da paracelamos em 
ate:120 pagamen- 
tos . 3521-5481/ 

[56024]  
vendemos, Terrenos 

preço especial. no 
Condominio Vale Ver- 

de whats App 99981- 

3521-5481. -creci 
12,203 [56018]  
TELTNVESTE -u-vende 

lote CONDOMINIO 

DAS NAÇÕES, 360m2 

' R$210.000,00 (COD. 

.D399 i?,-§!1.§ã:§§,2.ã. 

99981-1980._ 

PAULINHO IMÓVEIS - à í 

bem localizados com 5, 

1980/ 98421-0656/ Í 

ÁUÊHTI LÍ-m 

Ior R$1 
F.:(35)9. 
[55431] 

VENDE-E 

R.ENO - 

no Reca 

Fones: 9 

Tim/ 9.81 . 

[557291- 

VENDE-E 

RENO - i\ 

buquira, - 

ararna, c- 

Fones:  
Tim¡ 9.81. 

 .E2115. 'MÓYHS . 

ELITE IMÓVEIS-vende 

vlote JARDIM- CiDA- 

DE, 250m2, excelente 

localização, topogra- 
fia p_iana, todo mura- 

do, R$ 115.000,00, 

aceita financiamento, 
3529-3750, 99121- 
3333, Creci/PJ 4826 

[56013] _ 

;Em 
' (000550) 9,9963- 

0008 0800.033-OO23 

PJ3500.. [55910]  
TELINVESTE - vende 

LOTE RUA OA PRAIA, 

432m2 região comer- 
ciai, R$220.000,00 

(OOD.389) 0800.033- 
0023 99185-8525 
PJ3500.. [55913] 

[559241 

CHÁCA. 

DAS Ai' 

criturat 
Aceito j 

reno nr,- - 

9.998”- 
35-9.? 
Tim/ 9 

[55269 

a 

   

TELINVESTE - ven- 

de_ APARTAMENTO 

CARMELO, 1 suite, 

2 quantos, saia 2 

ambientes, cozi- 
nha', 'área de ser- 

viço, banheiro, 
garagem- 2 carros, 

R$310.000,00 
9.-84;0-3-7980/ 
080-0033-0023 
PJ3500. [55899]  
TELINVESTE- vende 

aparísamento CEN- 

TRO' (com elevador) 
3suites+armários, 
saia 2ambientes, Ia- 

vabo, cozinha›+ar- 
mário, área de ser- 

viço, garagem 2car- 
nos R$350.000,00. 

-9.9005-'1e99./ 
0800033-0023 

_PJ350O . [55905]  
TELINVESTE - ven- 

de apartamento 
ÇENTRO/PRAÇA 
DA MATRIZ, 1sui- 
te Zquartos, sala, 

TELINVESTE - ven- 

de, APARTAMENTO/ 

COBERTURA, CEN- 

TRO, 1suite,2quarto6, 

salat3ambientes, 
cozinha, dependen- 

cia reservada p/em- 
pregada c/banheiro, 

área/serviço, saca- 
da, cobertura 145m2 

'c/1suite, 1quarto, 
|avabo.saia, cozi- 
nha, R$650.000,00 

(V404)9.9B63-0O08I' 
0800033-00235 
PJ3500.. [55904]  
VENDE-SE APARTA- 

MENTO - Ruazdos Mé- 

dicos, área:140m2,1 

suite,2 quarto-s, 0a- 

nheiro-social, saia- 

-jantan sala-estar, 
cozinha, lavanderia, 

banh_eiro,2 vagas, 
garagem, salão-tes- 
tasAceito iotes Vale 

Verde parte pagto, 
vaior:R$420.000,00. 

4.  

ELITE IMOVEIS - 

vende casa JAR- 

DIM 0I_DAOE,2 
quartos+suite (c/ 
armários), saIa-2. 
ambientes, jardim 
inverno, cozinha- 
planejada, área- 
-Iazer, piscina 
aquecida, garagem, 
R$460.000,00, 
financia,1otos 
wwweiiteimoveis- 
mg.com.br, (Códi- 
goz1148), 3529- 
3750, 9 9121-3333. 

í55996]  
ELITE IMOVEIS.- 
vende casa nova 
CANADA II, '2 quar- 
tos, quintal, gara- 
gem descoberta, 
"R$116.000,00, 
financia até 100%, 
fotos wwweiitei- 
m0vei_smg.com.br, 
3529-3750, 99121- 

3333. [55986] 

ELiTE iMÓVEiS - 
'ea 

ELITE IMÓ\ 
vende casa 
PENHA, 21- 

tes, sala, c¡ 

quintal, ga 
descobert. 
113.000,00. 
cia até'100% 

3750, 99121 
Creci/PJ' 
[55984] 

-ELiTE lMOVEi§ 
casa nova PF 

RA, 2 -quarte 

cozinha, quint 

gem, TR$ 105a 

financia até 

3529-3750, i 

3333, Creci/F 

[55981] ' 

ELITEIIIIIOvEI: 
casa nova 'PI 

FORUM,O2 c 

sala, cozinh: 

tal, garage 

125.000,00, A 

3529-3750', O* 

3333, Creci/F   
155993] 

_Tãíã 5330343435310 s 



licitacocs@saaepiumhi.con1.br 
Autarquia Nlunicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

wwwsaaepiumhixomhr 

ATA N” 017/2016 

CNPJ: 21782816/000110 
- Centro- 37925-000 PIUMHI/NÍG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS 
N” 11/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 401/2016 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Às 09:00h (nove horas ) do dia l 
Oficial desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barro 
Equipe de Apoio, Sônia Roseni C 
Goulart de Castro, designados 
10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas a 

SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Pre 

25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da 

(Institui o Pregão) e Decreto Municipal n° 

microempresas e empresas de pequeno porte nas 

Município nos termos do disposto na Lei Complement 

pelas demais normas e condiç 
401/2016, com a finalidade de dar início aos tra 

Pregão Presencial de Registro de Preços n° l 

futura e eventual contratação de empresa 

higiene pessoal, dest 

de Agua e Esgoto nos termos 
especificações do Anexo I deste edital. lnicialm 
atendimento às dis 

separadamente, declaração, conforme model 
credenciamento as seguintes licitantes, conforme quadro abaixo: 

9 de outubro de 2016, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
s Goulart e respectivos membros da 

osta, Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo e Maria Luciana 
por portaria, em atendimento às disposições contidas a Lei 

lterações, bem como a Resolução 

ços), Lei Complementar n. 

ME, EPP e MEI), Decreto Municipal n° 2.887/2010 
2.550/2007 que regulamenta a atuação de 

licitações publicas realizadas no âmbito do 
ar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

ões estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 

balhos e realizar os procedimentos relativos ao 

1/2016, cujo objeto visa o Registro de preços para 
para o fornecimento de gêneros alimentícios e de 

inados aos servidores públicos municipais ativos do Serviço Autônomo 
da lei Municipal N” 1.804/2007 e suas alterações, conforme 

ente a Pregoeira abriu a sessão pública em 

posições 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, 

o do Anexo 1V do edital. Compareceram para o 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
18.319.809/0001-46 FERNANDO AUGUSTO ALVES DE Fernando Augusto MG-11.298.588 

ANDRADE -ME Alves de Andrade SSP/MG 

23.407.794/0001-08 ISRAEL & ISRAEL LTDA r EPP Paulo Jose' Israel M-8.641.111 SSP/MG 

Azevedo 

22.483.299/0001-15 MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO 
LOBO~ME 

Daniel Ferreira Lobo M-2.222.273 SSP/MG 

25.836.495/0001-14 MERCEARIA CAMPOS E RABELO 

LTDA 

Orivaldo Vanderlei 

Rabelo Gonçalves 

MG-4.918.656 SSP/MG 

\ o 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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02.28] .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME Evandeir dos Reis MG-2.597.960 SSP/MG 

Teixeira 
21 .461264/0001-90 MOTA COMERCIAL LTDA - EPP Ronivon Aparecido de MG-7.624.729 SSP/MG 

Souza 

65.232.928/0002-28 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Wesley Carlos MG-l0.709.2l7 
Nascimento 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. Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio precederam a abertura dos 

envelopes de propostas de ,preços das empresas credenciadas passando os mesmos para 
apreciação dos licitantes presentes que nada manifestaram, iniciando-se assim a fase de disputa 
dos lances. Em análise às propostas e tendo em vista o disposto no item 4 do Título Xll do Edital 

foram classificadas preliminarmente as propostas apresentadas pelas empresas FERNANDO 
AUGUSTO ALVES DE ANDRADE -ME, ISRAEL & ISRAEL LTDA -» EPP, MATHEUS 
FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME e MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, 
para a fase de lances, porquanto, em conformidade com o Edital. Por outro lado foram 
desclassificadas as propostas das empresas MERCEARIA MARCOPAN LTDA 4 ME, 
MOTA COMERCIAL LTDA - EPP e SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, porquanto, os 

valores das prepostas superam o limite admitido para a fase de lances, em respectivamente, 
21,31%, 21,67% e 16,85, considerando a proposta de menor valor. Dando sequência fo¡ iniciada 

a fase de disputa de lances/negociação de preços para o item único licitado, chegando-se ao preço 
final de R$92,95 (noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) /unidade e conforme Mapa 

de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL & ISRAEL 
LTDA - EPP, ofertando o item constante do Item único , que foi aceito pela pregoeira e equipe 

de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo 
l do edital. A seguir foi dada a palavra aos licitantes presentes credenciados para este fim quanto 
a proposta vencedora que nada manifestaram. Em seguida foi aberto o envelope contendo a 

documentação para habilitação da empresa vencedora do certame, passado para apreciação e 

rubrica dos credenciados presentes, que nada manifestara nesta fase dos documentos de 

habilitação. Da análise da documentação de habilitação da empresa: ISRAEL & ISRAEL 
LTDA - EPP pela pregoeira e equipe de apoio foi constada a conformidade da documentação 
com o exigido no Título X do edital restando portando habilitada. Foi comunicado ao licitante 
vencedor o cumprimento no item 16 do título XII 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. Ato contínuo informou a pregoeira que os envelopes de habilitação das demais 
participantes permanecerão lacrados no processo por um prazo ínimo de 30 dias, a partir do 

que as interessadas poderão retirá-los. A medida se justifica po qu será exigida amostras dos 

P** 
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itens propostos pela empresa vencedora nos termos do título IX do edital e, em sendo detectado 
que algum item não atenda as especificações do edital, haverá desclassificação e sucessiva 

convocação do segundo colocado, o qual se submeterá também a apresentação de amostras, nos 

termos declinado no edital. Por tim, foi dada a palavra aos licitantes presentes credenciados para 

que se manifestassem quanto a intenção de recorrer, porém, nada manifestaram. 
Os representantes legais das empresas SUPERMERCADO TUIUTI LTDA e MERCEARIA 
MARCOPAN LTDA, solicitaram autorização para retirarem-se antes de finalizada a sessão, 

informando que não têm interesse de apresentar recurso quanto ao certame, comprometendo 
posteriormente comparecerem ao SAAE, para opor suas assinaturas na ata. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a sessão às 12h40 e para constar, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - 
Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio: Sônia Roseni Costa, Rosilaine Ferreira Silva 
Figueiredo e Maria Luciana Goulart de Castro e licitantes presentes, lavraram a presente ata que 
depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Em tempo, pela comissão foi constatado um 
erro de digitação na proposta da licitante Matheus Fortunato Lourenço Lobo- ME, contudo, em se 

tratando de erro apenas material, a comissão aceitou a proposta como meio de garantir a ampla 

competição, ficando o valor correto global de R$ 98,41 (noventa e oito reais e quarenta e um 

centavos). 

I 
Maria das Gra e ira os Goulart Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 

IRA MEMBRO EQUIPE DE A OIO 

Sônia Roseni Coa M 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 11 I 2.016 

,lipo de documento. Proposta 

'lipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos .ao processo identificado 

Protocolo"... 12576 l 2016, quartasfeira, 19 de outubro de 2016 08:52:00 
Requerente. 'FERNANDO AUGUSTO ALVES DEANDRADE-¡ME . 18.319.809f0001:'46 

Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSTA _COMERCIAL_ E DOCUME 

Detalhes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosmJpt 
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DECLARAMOS QUE GONFERIMOS ESTA CÓPIA com 

o OR|GINAL E CONFIRMAMOS suA EXATIDÃO 

  
as Farra ra Barros Goulart 

Marta das Graç PREGDEIRA Licitações e contratos - SAAE Plumhl - MG 



ANDRADE PRODUTOS E TRANSPORTES 
CNPJ 18.319.809/0001-46 

. o a - . .a 

à1s.319.so9/ooo 
FERNANDO AUGUSTO 

ALVES DE ANDRADE - ME 

A0 Rua Dr. Císalpíno Marques Gontijo, 1001 

São José - CEP: 35.600-000 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO - SAAE DE PIUMH| - me. 330m Despacho _ “mas Gemhãa - 4 n ¡ . - .o 

Anexo IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. RP 01112016 

(Credenciamento) 

A empresa FERNANDO AUGUST O ALVES DE ANDRADE ME, CNPJ sob o n° 184315180910001-46, 

situada na Rua Cisalpino Marques Gontijo, 1001 - São José em Bom Despacho - MG, por intermédio do 

seu representante/procurador, o Sr. FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE, portador da Carteira 
de identidade MG 11.298.588 e do CPF 050.470.176-21, residente à Rua Cisalpino Marques Gontijo, 

1001 = São .José em' Bom Despacho = MG, bmiieiro; casado; PROPRJETARIO, declara cumprir 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 

4°, VII da Lei Federal n° 10520102, sob pena de responsabilização nos tennos da lei. 

Êom Despacho, *fã de outubro de 2016. 

FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE ME. 

*AA/t #JA-z 
FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE 

M 2.222.273 

   RUA CISALPINO MARQUES GONTIIO 1oo1- Bairro sã Despacho/MG _ 

à __ ,... ' ., _'_!|_|f71,;*,;_-  
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ANDRADE PRODUTOS E TRANSPORTES 
CNPJ 18.319.809/0001-46   l 13°  18°319.309Í0001-4Ê í; 

FERNANDO AUGUSTÔ 

ALVES DE ANDRADE - ME 

A0 Rua Dr. Gisa/pino Marques Gontijo, 1001 

g São José-CEP: 35.600-000 _ z 

33cm Despacho - Minas Gerais g 
. . p . - - - - 

SERViÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO -SAAE DE PIUMH¡ - mo. 
. . - . . c no 

ANEXO Vl 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRES E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N”. RP 011/2016 
(Credenciamento) 

A empresa FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE ME, inscrita no CNPJ sob n° 

18.319.809/0001-46, por intermédio de seu representante legal o Sr. FERNANDO AUGUSTO 
ALVES DE ANDRADE, portador da cédula de identidade n° MG 11.298.588 e do CPF 
0'50'.470.176-21", DECLARA, 665 às tíêiíãã tíã Léi, que «tíliiíãrê 55 fêãüiãitõã iêããíã ñaTã 

qualificação como: Microempresa (ME), art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está 

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição' risca] nois) documentais) de habilitação e pretendemos  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. 

(Qeservação: em ease añrmative¡ assinalar a ressalva aeima) 

Born Despacho, 19 de outubro de 2016. 

FERNANDO AUGUSTO ALVES* DE ANDRADE 
M 2.222.273 

FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE me. q¡ 

'L /Loi /k- .P A  

 
  

 

$~ 

RUA CÍSALPINO MARQUES GONTIIO 1001- Bairr o são 1o 

Telefax: (037) 999529934 - Emaií: - - _ ,_. il, L.   



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiñcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - ME 

Natureza Jurídica: EMPRESARIO 

Número de ldentiticação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

31111012584 183191309000146 1810612013 09/05/2013 

Endereço Completo: 

RUA DOUTOR CISALPINO MARQUES GONTIJO 1001 LETRA A - BAIRRO SAO JOSE CEP 35600-000 - BOM DESPACHOIMG 

Objeto Social: 

TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS E COMERCIO VAREJISTA VOLTADO PARA 
LICITACOES. SENDO-ELES DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, LEITE. 
BEBIDAS, REFRIGERANTES, PAES. BOLOS. LANCHES. BUFFET E REFEICOES. GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS, 
MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAL ESCOLAR, COMERCIO DE UNIFORMES. MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS 
PARA INFORMATICA, ARTIGOS PARA CINE E FOTO, ARTIGOS ELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS, ARTIGOS DE 
COMUNICACAO E TELEFONIA. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL. MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS 
PARA INFORMATICA, MOVEIS E UTENSILIOS, EMBALAGENS EM GERAL, COMERCIO DE TECIDOS E CORRELATOS, LINHAS. 
FLAMUIAS E BANDEIRAS. COLCHOES. TRAVESSEIROS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. UTILIDADES DOMÉSTICAS EM 
GERAL, EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E DE SEGURANCA EM GERAL, COMERCIO DE BOLSAS, CALCADOS, 
MOCHILAS, SACOLAS E_ DESCARTAVEIS EM GERAL, ARTIGOS PARA O VESTUARIO EM GERAL, ARTIGOS ESPORTIVOS E DE 
RECREACAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PNEUS E CAMARAS, BRINQUEDOS EM GERAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, 
COSMÉTICOS, PERFUMARIA E ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL E SERVICOS GRAFICOS EM GERAL. 

Capital: R5 10.000,00 Microempresa o_u Empresa de .Pequeno Porte 

DE¡ MIL REAIS MICRO' EMPRESA 

(Lei Complementar n°123m6) 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 0611112015 Número: 5610005 

Ato O02 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2209 - ALTERACAO DE. ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

Nome do Empresário: FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE 

Identidade: MG11298588 CPF: 050.470.176-21 i Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxx 
NADA MAIS# 

   
 

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2016 19:58 - a 

.H l é 

f  , x_ '  
._  ;ra Barros Goulart 

 
 
 

autenticidade desta certidão, acesse o site da .IUCEMG (wwwjucemgmggovbr) e clique em val¡ n . .- rtidão. A certidão pode ser 
validade de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upioad) 
2) Validação visual (digite o n” (3160001783621 e visualize a certidão) J” 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Página 1 dg' 16.617.182-1 H 
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Certidão Simplificada Digital emitida pela Junia Comercial do Estado de Minas Gerais e oertiticad a 'talmente Se desejar confirmar a 

Sb  



Consulta Optantes 

Data da consulta: 09/.10/2016 

Elltdentificaçãq do_ _Cozitripuintte_  e .iàÍ3';19__iàiz_i9¡ó¡1ii1í:-_46Â --   v_ ' 

Nome. Empresária::   
Sitgação Atual_ _  _          
@Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções peio SJMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

_lZiAgeridam_e__ntos (Simples Naçional) _ 

.Agenqamenépg-nqrsimpics NacíenatíNãibzEiii_stem i i 

EJÉventos' Fiittirosfsimpines) Neciorial) ' 

Eiiieiitos Ft-:tiiros no Simples Nacioriàl::  u. 

EElEveritosFutiiros (SUIIVIEÍ). E 

EvelitossFuiittiros no SIMÉI: NãÓ-Éiiístem' _  t' n 

sobre como Clique aqui pa ra informações 

Votar l 

optar 

ANnoAbvàusrb-¡Aúkes -ANDízÀÓÉf-°MÇEÍ~  __   7   'W 

 
 

 

pelo SIMEI. 
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DECLARAMOS QUÉCONFERIMOS ESTA CÓPIA com 
o ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 

EMB DE  nega 

COMISSÃO PERMANENTE DE LiCITAÇÃO 



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

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 11 I 2.016 

»Tipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação do novos documentosÉÊ 'processo identificado 

:W 

ProtocoIo..... 1 2574 f 2016, quarta-feira, 19.dje outubro de 20.16_ 08:50:00 

Requerente. ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP . a e --    23407794/0001/08 
Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSTA COMERCIAL E DOÇUME 
Detalhes..... u 

 
-s-ui 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt 



N' DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

é? JUCEMG - uosa 
'__a§-_- ' UDSS - MF DIVINOPOLIS 

      

          

NIRE (da sede ou lílial, quando a Código da Natureza N' de Matricula do Agente 

sede tor em gun-a UF) Juricllca Auxiliar do Comercio  |  N   R  |   Í 1 . 

31 202707352 _ 206g_ _  
:Ítã-.RÊÕÚ-ÊÊIIIÍIENTÓ    : ' _.  ;;.«.°-:=.. t  353a?? ' .. 3....- I   »   .. E  

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxlllar do Comércio) 

requer a V.S' o deferimento do seguinte ato: N' FCNIREMP 

N° oE CÓDIGO CÓDIGO _1123334614246 

VIAS DO ATO DO EVENÍO QTDE_ DESCRIÇÃO DO ATO I EVENTO 
looz  :  _. . ALTERACAO 

O21 1 ALTERACAO DE DADOS [EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E 

SECUNDARIAS) 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 
2015 'l ALTERACAO DE OBJEFO SOCIAL 

Representante Legal da Empresa !Agente Auxiliar do Comércio: 

BAMBUI Nome: I 
Local Asslnatura:  Teleíune de Contato: 

19 Novembro 2012  

 
 

 

Data 

231.130 DAÊÍUNTA COMERCIAL:  .   253.. .  ..Iâüt -. “-  .  -.  
DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

hlilímeh) Emprasarlauaís) lguauals) ou semalhanteü): 

E] SIM D NÃO Processo em Ordem 
Adecisão 

__.r I 
Data 

ü NÃO ____I__l E NAO ___I__I____ _______ Responsável 

Data Responsável Date Responsável 

DECISÃO SINGULAR Com ?gn 5 fé . 2- Exlgêncta 3- Exlgência ü Processo em exigência. (Vide despacho em fol a anexa ' 

#recesso deferido. Publique-se e arquiveose.  
l A l Processo indefaridcuFublique-sa. 

DECISÃO COLEGIADA a' Exlencia 4' Exlgencia 5-* Exigência 
P.. ._.. ...... ....:..¡...:.. Arm.. rins-n rh r th 1 _ |_| ü 0065_ u i 9 n nrn n a nnavã l .V-..L-:l ü B Ú [j F'°°°5=_\  JUNTA comencuu. oo ESTADO DE umás GERAIS 

' CERTIFICO o ::como son o uno-.49B3155 

CI EI  . . ' .- 

4944222, r z 

D513 v Responsável 

ü Prosas' - -. Eu zsnzrznu asma. E sua, LTUA -EPPI 

.H.  - reoroccu:: 1215911754 l  -í- 
_ - _ i_  Igal Vogal 

,ralipaazsu " 

OBSERVAÇÕES       
*Taümo ?Itarízrlzj t = E É.. ' jim "' 5 -umfwãc "* 5 ' 

S_ Tabellao làkáwwüâ_ . gm, _ 

' _Cariri .. 'aew mu; fL-_siii-_Eza-'ggz-?Lvwmzzm-r' _E_ 
. mwumwmgunm Em = . - Agfa a verdade Qu j \àQu/»nü @ENE 90503 . rjÊuotauellno X t! 3   '__ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852. fo¡ deferi arq ivado sob o n° 496315 
26/11/2012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 01510024 O o código de segurança 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01112/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Gàal.  



ALITERAÇÃO CONTRATUAL NE O1 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP" 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, brasileiro, casado em regime de- comunhão .universal de bens, 

empresario, portador da CI n° lvl-B. 641.111 
natural de ARAÚJOS-MG, residente e dom 

SSPIMG, ::Fani zigitioziossêíeãjnásqdo em 04-11-1961, 
iciliado em BAMBUl-MG?? Rua Padre°Domingos, n” 117, 

Apto 01, bairro Cerrado_ CEP 38.900.000; GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL, brasileira, empresária, 

casada, em regime de comunhão universal 
portadora da Cl 

de bens, natural de BAMBUÍ-MG, nascida em 10-12-1954, 
n° MG-3.54T.665 SSPIMG, CPF n° 515.236.716-53, residente e domiciliada em 

BAMBUI-MG, a Rua Padre Domingos, n” 117, apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
Sociedade Empresaria Limitada denominada ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, com sede em BAMBUÍ- 
MG, a Rua Padre Domingos, n” 117, bairro Cerrado, CNPJ n° 23.407.794/0001-08, com seu contrato 

constitutivo arquivado na JUCEMG, sob n° 
social em 28101/2004 sob o n” 3058958. 

312.027.078.52 em 16-08-1987 e consolidação do contrato 
resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e 

consolidação dele, conforme as cláusulas e condiçôes seguintes: 

Cláusula 1° n A sociedade gira sob o nome empresarial de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

Cláusula 2° - O capital social que era de R5 2.000,00 (dois mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 

R$- 1,00 cada, passara neste ato para R5 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 
quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, 
no ato da assinatura desta alteração e distribuidas entre os socios da seguinte forma: 

PAULO JOSE 'ISRAEL AZEVEDO-------------------18.000 quotas = R5 18.000,00 = 90%. 

GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL ------------- ---2.000 quotas = R3 2.000,00 = 10°/o. 

-Cláusula 3*' - A sociedade altera nesta data o seu objetivo sociai, passando a exercer o comércio 
varejista e mercadorias em geral, com predominância deprodutos alimentícios, supermercados, 
comércio varejista de gás Iiquefeito de petróleo (GLP), comércio varejista de laticínios e Irios, 

comercio varejista de carnes-açougues, comércio varejista de carne bovina, suína e derivados, 
comercio varejista de bebidas, padaria e confeitaria com predominância de revenda, comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática. comércio varejista de artigos de papeiarimcomércio atacadista de carnes bovinas 
e sulnas e derivadospomércio atacadista de suprimentos para informática, transporte rodoviário 
de carQaLexceto produtos perigosos e mudanças. intermunicipal, interestadual e internacional, 
comercio varejista especializado de etetrodomésticos e equipamentos de áudio e video, comercio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumarias e de higiene pessoal. 

Cláusula 4a- 0 prazo de duração da sociedade e indeterminado. 

Cláusula 5°- A sociedade e empresária sob a forma de sociedade limitada, regida pelo novo Codigo Civil 

(Lei n” 10.406. de 10i01/2002) art. 1.052 e a 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital 

Cláusula 7° - As quotas de capital são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

lterações seguintes. 

social. 

sem o expresso consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçoes_ 

preço e direito de preferencia para a sua 
cessão delas. a alteração contratual pertinen 

aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a 

te. ?f 
Cláusula B* - A administração da sociedade e exercida pelo sócio PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, › 

do por este motivo, expressamente proibido, subscrever que fara uso do nome empresarial, Iican 
endossos, saques de favor, 
Responderà tambem perante a sociedade 
violação da Lei e do Contrato social e re 

fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade sociâ e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com 
presentarà a sociedade ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos 
encargos e da administração social. O pedid o de concordata 'utofaléncia ou qu a 

que afete as atividades sociais, só produzirão os efeitos, qua .  -- outro ato juridico 
pit» 

aí 



an... 

Cláusula 9° - Fica estabelecido que a sociedade: 'nao :tenrconseltro fiscal'. 'todavia para suas 
deliberações os administradores adotarào preferenclalrrielüela fortñá ehtábdleêidg no parágrafo 3° do 
art. 1.072 do Codigo Civil, tornando-se portanto dispensavéis a Feuriiãõ o°u assembleia quando todos os 
sócios decidirem por escrito, sobre a materia que seria objeto delas. 

Cláusula 10"- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro. o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário. do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado economicqcabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os iucros ou perdas 

apuradas 

Cláusula 11°- A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependencia, mediante 
alteração contratual assinada por todos os socios. 

Cláusula 12°- O sócio administrador PAULO JOSE ICRAEL AZEVEDO. terá uma retirada mensal a titulo 
de pro-labore a ser fixada, de comum acordo entre os sócios e, observadas as disposições pertinentes. 

Cláusula 13°- No caso de falecimento de um dos socios, não implicará de imediato na dissolução da 
sociedade. podendo os herdeiros ou sucessores maiores e capazes, assumir seus direitos e deveres 
dentro da sociedade. Na hipótese de não haver herdeiros susceptlveis de assumir na sociedade os  direitos e deveres ou do "de cujus" ou, se os interesses destes colidirem com o do socio remanescente. 
proceder-sea a um levantamento , cujo resultado_ se positivo. sera pago pela sociedade , na forma e 
prazo que dispõe este contratde se negativopelos herdeiros ou sucessores do "de cujus" a sociedade 

igualmente na forma e prazo que dispõem este contrato. 

Cláusula 14° - As modificações do contrato social. que tenham por objeto matérias tais como: 
denominação ,sede.objeto. administração, aumento de capital, admissão de novos sócios. destinação de 
lucros . somente poderão ser processadas por deliberação unânime dos sócios. tornando -se 
dispensáveis. reunião ou assembléia quando os sócios decidirem por escrito, como determina a cláusula 
9°. 

Cláusula 15°- Cl sócio, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercera administração da sociedade. por lei especial. ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos. ou por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno concussão. peculato. ou 
contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrencia, contra as relações de consumo, fe pública. ou a propriedade. 

obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e 
forma. ' 

Bambuí (MG) 10 de novembro de 2012. 

 
   

 

PAULàJOSE ISRAEL AZEEDO GISLEÍÃE SUELI DA SILVA ISRAEL 
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“Q “É à o Martins Camião ' 
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Secretari l os -- 

' Departam Nacional de Regggoyafomercio I r I 

  :im  ..#3359552 -SEDE  Íããâgãnss-z  E Lnmumnmuumtuunuuuuluunu 
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*__._- #ISRAEL Is ISRAEL xxx-na -n-IB# l 

1 '_ i *' 

.__” 3058958 23/01/2004 É 3 

MINAS GERAIS 

NOME: .._-._.'.._S RA .EJ.-  lê RA.? L .L 79.3 ' i 

(da empresa nu do Agonlo AurJriar do Cnmà cia) 

R.. . t”. 
requer a V. S¡ o deferimento do seguinte ato: 

N“DE cooreo CÓDIGO 
...ELAS ...QDJKTO ..ELD..EVENTQ.. 919.5_ DESQJÇÃO 0951015119119... . 

¡"*;.Eà_ã'í”xQ§~.!  cá! g o¡ Ç CQNSW-l QAQÃQ_ __-_-  .__._.   " 
- 'fl 'a 

É LF?, __ -__ 4 _ a_. __ - __-- . :_- _m_ É_ í-__| . Ç ! l 

'  . _..._.í  1.-.... _ . . . .. ___._._ . . .  .. .. .. __._.  
(vide instruções da praenchimanto e Tabela 2) "B 

/ñ Representante Legal da Empresa .f Agente Auxiliar do Comércio: 

_ 5An_r§u¡/¡ç:§WA________ ' Nome:  ._'_._......a___..  . . . . H 
Assinatura: _____ REQnANEXÚ É Local 

ÕÇ r O Í 200 4 -í -Daíi  Telefone de contato: ___ Q Ppf/ 
k j 
' rosana-quinas càúâãkcmyil' .. . .  . 

m DECISAQ smeuLAR [j DECISÃO COLEGLADA 

  
Normas) Empresarlalíais) iguzuais) ou semalhanteh): 

' Processo em ordem. D 5'” E' sm Adecisão. 

 
_í J í 1 

,pala 
-.-_ st_ ' " 

E “M” 'É'*  D "m m* "_' spo   
f¡ nEcIsAosINsuLAR ,  

i 

- 2' Exigência 3' Exigémia 4¡ Exlnñmia 

Processo em exigência. 
(Vide uaapacho em folha anexa) D 'j É] 
Fracasso deferido. Publique-se a arquiva-sa. - [(4.9 X009 a _ 

, l , 190 supemhüdeme 'r a” 00W É Processo indeferido. Publique-sa. í¡- í' ' ' 

 
DECISÃO COLEGIADA 

Processo em emenda z- Exigência a' Emgencia c' Exlgenda s' alguma 

(Vide despacho am fuma anexa) Ú É] F EI OMERC. L DO S1. 
' ' Jum-A c mo 5°¡ "m" com- 

CEETHCD O FEC-BS 004 moto . 

DATA: 251mm: 

      
Ano DE Mm” “Rms 

g 305 8  ú Processo daleñdo. Publique-sa a arquiva-sa.  ij Processo Indeferido. Fubtfqua-sa. 

I i 
Dam BI VW 

President: dl ______Turm 

OBSERVAÇÕES: \  Á^\;" L 1 

É¡ Ma», os Grañmur ::uma Ltda. os:: 1119965000731-99 . an. M5.  Y]    __ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais X J  Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852. foi deferido e arquiv d b o n° 3058958 em ' 2810112004. Para validar esta documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002497275 e o digo de seguranç 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03¡12I2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  
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- o codigo de segurança B sob o n° 3058958 em  

E .l. y, 
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. r .__ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
, ,iai Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. Nire 31202707852, foi deferido e a _ q do sob o n° 3058958 em 

cemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002453727 e o código de segurança 8 

31. 03529 236 U” 

- CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO 0 GIAL DA SOC. EMPRESA ' . 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Folha: 1/3 

  
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 

bens , empresário , portador da Cl n° M. 8.641.111, expedida SSP-MG , em 10-12-1993, CPF n° 
436.040.996-68 , nascido em 04-11-1961 , natural de Araújos-MG , residente e domiciliado em 
Bambuí -MG, à Rua Padre Domingos 117 , Apto 01, Bairro Cerrado. CEP. 38.900.000. GISLENE 

SUELI DA SILVA ISRAEL . brasileira , empresária _ casada em regime de comunhão universal de 
bens . natural de Bambuí-MG, nascida em 10-12-1964 , portadora da Cl n° 3.547.865. expedida 
SSP-MG , CPF n° 515.236.716-53 , residente e domiciliada em Bambuí-MG , à Rua Padre 
Domingos 117 , Apto 01 m Bairro Cerrado . CEP.38900.000, unicos sócios componentes da 
Sociedade Empresarial Limitada que gira sob a denominação social de ISRAEL E ISRAEL LTDA 
, com sede em Bambuí-MG , à Rua Padre Domingos 117 , Bairro Cerrado , CNPJ n" 
23310179410001-08 com seu contrato constitutivo arquivado na JUCEMG , sob n° 
312.027.078.52 em 16-08-1987 , resolvem de comum acordo alterar seu contrato social 

conforme Cláusulas e condições seguintes: 

cláusula 1° - A Sociedade gira sob a denominação social de e: ISRAEL E ISRAEL LTDA » . 

Cláusula 2° - O capital social é de R$ 2-000,00 ( Dois mil reais ) dividido em 2000 (Duas mil ) 

quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas. em moeda corrente do 
país . pelos sócios: l 

PAU LO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 

1800 
200 

QUOTAS Rs 1ago,oo 
QUOTAS R$- .$00,00 

Cláusula 3° - O objetivo social é o comércio varejtsta de gêneros alimentícios em geme revenda 

de gás para cozinha, açougue, padaria. 

Cláusula 4° - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula 5° - A sociedade é empresária sob a fan-na de sociedade limitada, regista: pelo novo 
Código Civil (Lei n° 10.406, de 10f01l2002), art. 1.052 e seguintes . 2. : 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 7' - As quotas de capital são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a ter 
-ceiros sem o expresso consentimento do outro sócio , a quem fica assegurado 
em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda . formalizando , se realizada a cessão delas , a alteração contratual 

pertinente . 

cláusula B' - A administração da sociedade é exercida pelo sócio , PAULO JOSE ISRAEL 
AZEVEDO , que fará uso do nome empresarial, ficando por est motivo, expres- 

*N* 

  

 
 

@ 
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   v 31 03528 237 a' 
- CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOC. EMPRESA e-  .E 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
Folhaz2f3 

semente proibido, subscrever enciossos. saques de favor, fianças ou abonos que 
possam envolver a responsabilidade social , responderá perante a sociedade e 
terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação de Lei e do Contrato 
social e representará a sociedade ativa e passivamente , judicial e extrajudiciai- 
mente e tem os mais amplos poderes de administração , distribuindo e se incum- 
bindo dos encargos e da administração social; O pedido judicial de concordata . 

autofalência , ou qualquer outro ato juridico que afete as atividades sociais , só 
produzirão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios. 

 

Cláusula 9" - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho fiscal, todavia, para suas 
deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida 
no § 3° do art. 1.072 do Codigo Civil, tornando-se portanto dispensaveis a reunião 
ou assembleia quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que 
seria objeto delas. 

Cláusula 10' - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração. procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 11° - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Ciáusula 12" - O sócio administrador , PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , teráfiireito a uma 
retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada, de oomum acordoentre os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 3 ' 

Cláusula 13" - No caso de falecimento de um dos sócios, não implicará dezjfnêdiato na  
dissolução da sociedade. podendo os herdeiros ou sucessores maioresê capazes, 
assumirem seus direitos 'e deveres dentro da sociedade. Na hipótese demão haver 'j herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os direitos e deveres ,do !de cujas" 

Í 
O 

IO 
O 

ou, se os interesses destes oolidirem com o do sócio remanescente, proceder-se-á 
a um levantamento, cujo resultado, se positivo, será pago peta sociedade, na for- 
ma e prazo que dispõe o presente contrato e, se negativo. pelos herdeiros ou su- 
cessores do “de cujas" à sociedade igualmente na forma e prazo que dispõe este 

cláusula 14* -- As modificações do contrato social, que tenham por obieto matérias tais como: 
denominação, sede, objeto, administração, aumento de capital, admissão de novos 
sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por deliberação _ 

unânime dos socios, tornando-se dispensáveis. reunião ou assem 'ia quando os 
sócios decidirem por escrito, como determina a Cláusula 9*'. 

m Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
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- CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOC. EMPRESARl E  
ISRAEL E ISRAEL LTDA ' 

Folha: 313 

Cláusula 15° - Fica eleito o foro de Bambuí-MG , para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

  
Cláusula 16° - O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , declara sob as penas 

da lei. que não está impedido de exercer administração da sociedade, por Ie¡ es- 
pecial. ou em virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os efei- 
tos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi- 
cos; ou por crime falímentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão. pecu- 
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo. fé pública, ou 

a propriedade. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

(três) 

BAMBUI (MG), 30 de Nove ro de O03. 

PAULO J E RAE VEDO GISLE ELI DA SILVA ISRAEL 

TESTEMUNHAS: ' - - -E 

Assinatura: i ?uâlwàt rg¡ a ' :: 
CPF n°: - ¡ ' ' '¡ 

Assinatura: .O . I ._. : 
CPF n°: ' -  

JU-NTAÂCDMERCIAL oo ESTADO me MINAS GERAIS 
casais-mo soa nuno.: 3058958 

CER-uma PROTOCOLO: 047100613 
cATA: 23/01/2004 

#ISRAEL E ISRAEL LTDA -MEÚ 

::Apae _íti mun- E a( ão _ “u, ::rumou-annual í* 'rrenan 

 
l  Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e r 

' 281012004. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 01510024972 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0311212015 por Marinely de Paula Bomñrn - Secretária-Geral. 

 



ÍLMO SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

'W ISRAEL E ISRAEL LTDA, COM SEDE EM BAMBUI-MG, Á 
RUA PADRE DOMINGOS 117 , CERRADO , CNPJ N" 23.407.794IOD01-08 , 
VEM REQUERER A V. Sa O DEFERIMENTO DO REGISTRO DA 
CONSOLlDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL JUNTO A ESTA REPARTIÇAO. 

BAMBUI (MG), 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

ISRA EISRA L DA 

  
_gv  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
àgç-»aci Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arq i 

1 _lv -y 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre D0mingos,1 17 - Cerrado - Bambuí- MG - Tel.37-3431-l209 - sugermercadoisrael@hotmail.com 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 11/2016 

ANEXO V- 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO As CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita nO CNPJ ou CPF sob O n°,23.407.794/0001-08, por 
intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade n° M-8.641.111 - SSPMG e 
inscrito no CPF sob O n° 436.040.996-68, DECLARA cumprir plenamente os requisitos 
de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII 
da Lei Federal n°10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

PIUMHI - MG, 19 de outubro de 2016. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/000l-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

33.407.794/0001-05¡ 
Israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos. 117 w 
Cerrado - CEP 38900-000 % L_ Bambuí - MG _IJ 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre Domingus,l17 - Cerrado - Bambu¡ - MG - Tel.37-343l-1209 - supermercadoisrael@hotmail.com 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 401/2016 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO PARA EMPRESA DE PEQUENO 
ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001-08, por 
intermédio de seu representante legal Sr.PAULO JOSEÉ ISRAEL AZEVEDO, portador 
do Documento de Identidade n° M-8.64l .l l l-SSPMG, inscrito no CPF sob o n° 
436.040.9968-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 

4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42 a 49 da citada lei. 

PIUMHI - MG, 19 de outubro de 2016. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA n 

CNPJ.23.407.794/O001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

33.407.794/0001-00' 

israel e Israel Ltda. Ê 
Rua Padre Domingos. 117 _ 

Cerrado - CEP 33900-000 à - »EF L_ Bambu¡ - MG l luana 

@l 



    

Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certilicamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta .Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESAR IA LIMITADA 

Número de Identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

3120270785-2 23.40?.?94l_0,001-08 _ . 16/0911 987 01/0911 987 

Endereço Completo: - ' 

RUA PADRE DOMINGOS 117 - BAIRRO CERRADO .CEP 33900-000- -._BA'MÍI3_UIIMG 

Objeto Social: I ' " 4 ' 

COMERCIO VAREJISTA E. MERCADORIAS EM GERAL, COM RREDOMINNÇIAJL-DEw RRObuTOs ALIMENTICIOS. 
SUPERMERCADOS, COMERCIO" vAREJIsTA,DE-GASFLIOUEFEITO DERETROLEO (GLP). COMERCIO VAREJISTA DE 
LATIcINIos E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE cARNEs-AcjouGuEs, COMERCIO VAREJISTADEÇARNE BOVINA, suINA E 

 INTERNACIONAL COMERCIO VAREEIISTA ESPECIALIZADO D _ _ COS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 
COMERCIO VAREJISTADE COSMETICOS... PRODUTOS DE PERFUMARIAS EDE  s. . . . 

Capital Social: R$ 20;000;O0   Í  ,. R. ,  '- Microempresãfóu  Prazo dielljqraçao 

vINTE MIL REAIS ' ' _ - - - ¡ - _ Empresa q? Peqúeno' ' 

Capital lntegralizado: RS 20000.00 - ' i r _ ¡Ftwde x INDETERMINADO 
VINTE MIL REAIS EMPRESA PEQUENO ' 

PORTE 
(Lei Complementar 

n°123l06) 

Sócio(s)IlAdministrador(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

5152136716453 GISLE_NE SUELI DA SILVA ISRAEL xxxxxxx R$ 2.000,00 SÓCIO 

436.040.996~68 PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO - xxxxxxx R$ 18.000,00 SÓCIO-'ADMINISTRADOR 

Status: xxxxxxxx _ " , .-  ' ' _ situação: ÁÍIVA ' 

Último Arquivamento: zon II2012  A ' ' Númerot-:Isssiss 
Ato 002 - ALTERACAO ' " 
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL . 

2015 - AIJERAcAOrDE _OBJETO SOCIAL 

Empresas) Antecessorats) . j' ,I '- . I_ -  j' 1 ¡ 2 .. 

Nome Anterior ; _ Nire  ' Número Aprovação UE  Tipo Movimentação 

ISRAELTELESECIA LTDA _ _ _  ' a 1475534 _ x_x _ xxxxxxx 
NADA MAIS# ' ' '  " 

  Belo Horizonte, 13 de Setembro de 2016 20:30    É - I - z; 
MARIN v EPAULA.: ' ›' ' 

SE RETÁRIAGE - ' 

Certidão Simplificada Digital emitida pela .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digital 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (mnv.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certi 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n” C160001962196 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIII III 

56.114-9 M 

  
 nte Se desejar confirmar a 

o. A certidão pode ser 

Página 1 de 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 11 I 2.01 6 

_lipo de documento. Proposta 
l 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..." 12573 I 2016, quarta-feira, 19 de outubro de 2016 08:50:00 
Requerente. MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME 22.483.299I0001I15 
Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSTA COMERCIALE DOCUME 

DetaIhes..... ' 

i 

43,7. 
Sistema: MGFCompras - .IunladaDeDocumentosmrpl Página 1 

.Lian - :~  5-3?- 



     "ciiíá fááaászáá/Éooi- 
l  .. . . u_ M: _ywld-x-:Q ú "-.“ l ,~ n** _ -- 

15 INSC. ESTADUAL: 00Z.560.879.00-73 

A0 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO - sAAE DE PIUMHI - MG. 

Anexo IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NE. RP 011/2016 
(Credenciamento) 

A empresa MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME, CNP] sob O D9 

22.483.299/0001-15, situada na Av. Gustavo Lopes (lançado, 168 - Jardim América em 
Bom Despacho - MG, por intermédio do seu representante/procurador, o Sr. Daniel 
Ferreira Lobo, portador da Carteira de Identidade M - 2.222.273 e do CPF 298.252.706-59, 
residente à Av. Gustavo Lopes Cançado, 170 - Jardim América em Bom Despacho - MG, 

brasileiro, solteiro, Gerente de Vendas, declara cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 49, VI] da Lei 

 i*z7à'.asa.eeelemriái”êsíà 
FORTUHÉL PRDDUTOS 

HÀTHEUS FONIWATÔ LOBREHÇO LOW - ?gli 

Av. Gustave_- Lopes (lançam . 153 
: Jardim América - CEP: 35.600-000 g 

ÊBom Despacho - Minas  pel* 

MG - CEP: 35.600-000 

7 ol 

      

n B . 

MATHE ENÇO LOBO - ME. 

Av. Gustavo Lopes Cançado, 168 - Jardim América - Bom De o. 

Telefax: (037) 3522-4317 - email: fort mel I h 
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.ã-  ::animaram 
M2322?)   ..Í .wmwm  
ADOLPIIO CàRDOSD LOBO 

Edema FERREIRA mao  /Àí ~ ' 
@TEREI RIO MEME-Bl '_.  

;aiii ' 

3*' .. u   _ . 'Ai .  Í - 01ÊL_7Ê§QD9ü“ 
banha. -..a ._ ' \›T_“ .. 

:uniram-oa 

w-:eazpmma: ' '  
'E5054 nàapãcuo, Ma .  09104/2015 I  

(  n'  y nrúlkvnraTnxünhr-nná n' 

lâxmuggmi m: «  .      135m¡   

  
   

::í 
necwwaos mia Cons-eramos ESTA cópia com 

o cmg¡ L E CONFIRMÊMOÊ SEA EXATIDAO EM j UE ^ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICWAÇÃO 



 

Livro N°B70-P '_ l - _ ;. _ _ =F|:,';N.°.›=,003.7! 

R EPÚBÍLICâ~ ;FaEDiIT-:féRATsiíyAso Droit.: - BRASIL. 

Municipio :de «Bom ¡Despachó "O  
-Loiiozmr-z NA roms/ra ABVÁIXO": 

procuração vit°'en1 ?que aos. Õezoitoídi 
 

_  quantos_ BSÍÊÉÂQÍSÃÍÊÍIIHÇIIÍO “püblíigpagje 

_ as 'ao mês d-é-isetéñainro do reinado, doísriiil  
e quinze (1 SÍUQAÊOISSQÍ, de' era cristã', Ínesta cidade ecõmaroade, .Boñtlñesíãaclio, 
“Estado de ' Kiki/finas Gerais, Rapatítiea -Fcderàtiva *do 

,NotariaL à Rua indijguel fpias, 67, centro, pipera-tite; siiiinía, “farejar-rap, 

compareceUCram) _ teamo, 'Outoíiganteê 
_LOURENÇO .LOBO-ME, empresa sediada na avenida Gustavo Lopes 
(lançado n° 168', bairro .JardinrAmÉrEÇa, nesta .cidade, inscrita no CNPJ/MF 
sob; o' n" 22.483.299/0001-15.; neste- aió .representada por seu 'sócio .Matheus 
Fortunato Lourenço Lobo, brasileiro, solteiro, maior, enipresárío, portador da 

.lardim América, .nesta cidade; Paite(s) 'que se identiticoúíram) scr(em)i afs) 
própriaü), conforme documentação ;apresentada do que dou fé. E, pelo(a-s) 
outorgante(s) me -fo-i dito que,-nomeia(m) e constituí(em) seu(a-s') -b'astante(s) 
Outorgado: DANIEL FERREÍRA LOBO, brasileiro, casado, representante, 

  

esíisraaaseausstraziam? '  
MATHEUS FORTUNATO ' LOURENÇO ' ' 

:Brâsi-ikíneste Sertiiço* " 

MATHEUS FFORTUNAÊiÍ0~ ç 

Carteira de Identidade n° MG~I5.5.-75.900=SSP/MG, CPF' n°' 086.338.566-79, '. 

residente e- domiciliado na. avenida Gustavo .Lopes 'Cançado 11° 170, bairro. . 

 
u; ' 'psiereíçcjimNdianá¡':aai2t©rre¡g 
f_ __ _  __ 

  
 

    

 
 

portador da Carteira. de identidade n° _M-2.22'2.273-ssi›/Mo, CPF n” ma'  
298.252.706-59, residente e domiciliado na. avenida Gustayo .Lopes Cançado n” . ñ @É 5;:  
170, bairro Jardim America, -nesta cidade; -a quem a empresa outorgante confere -  g   o “t, 

poderes para praticar as atividades de cunho administrativo, sendo participar-de   _á f;    
processos licitatórios_ em suas diversas modalidades, tais como concorrência, _ ãg*    tomada de preços, carta convite, leilão', pregão, podendo prestar ::aff _-  
esclarecimentos, firmar compromissos eobrigações, tomar decisões, receber e      
dar quitação, renunciar ao direito de recurso ou impugnação, assinar toda a  'g3  Í :í  
documentação que se fizer necessária, -creclenciar representante, fonnular   Í; :. 

propostas de desempate, formular ofertas e lances de preços, negociar .preços à   diretamente com _pregoeirm além de poder zissinar contratos, termos_ aditivos e 3 

distratos' com órgão públicos, atltarq-ui-as,-frlndações,=empresas'_pu!5licas"federaís, f t” l ' 

estaduais e municipais, e em empresas privadas, podendo ainda substabelecer, e 
enfim praticar todos os atos Iiecessários ao fiel cumprimeno de ;  _ 

mesmo que não estejam aqui expressamente consignados, .o que Bãqhà #13109911 CO FER OS ESTA CÓPIA 56m; 
firme e valioso. (FEITO SOB MINUTA) Quantidades? - (cod 39%. _ CONT! o suri-:xnnnâo ›. 

Arquivamento) - Emolumentos: R$ 31,71; Recompe: RS¡ 1", @u T _ Ede _ › 

Fiscalização Judiciária: RS 10,57 - Valor total: R$- 44,17'. Quntidade: i - 'r-IE 
(Código: 1458-9 - Procuração relativa a situação jurídica 'c  " ' _ ' 

financeiro) - Emolumentos: R$ 73,73; Reborn-pe: R$ 4,42; T 'TE E. \LÍCITAÇÃQ 

Judiciária: R$ 24,56 - Valor total: as 102,71., Valor Total ?Eqoltl V -' _ . 3 . 

105,44; Recompe: R$ 6,31; Taxa de Fiscalização Judiciário: . ' ça Fal; i  * ' 

total: Rs 146,88. Assim o ciissenam), do que dou fe;  gãt ogêaeciãa, ivo oulart instrumento que lhes li, aceitam e assinam, di-spcnsaa a resença- de iam? 'SME _iu _uma 

testemunhas, nos termos da legislação-vigente, do que. dou fé. - u, J 'sé _Donizeti ' '  dos Santos, Tabelião a fiz digitar. Eu, José Donizeti dos tos Tabelião a I 

subscreva e assino. (aaa) Matheus Fortunato Lourenço Lobo; asladada em 'à  
seguida.. _ ' QQ . i_  _ L 1 . 

Rom Despacho. sexta-Feira. i8 de setembro de 2015  P» 
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.êr¡'g§°““i" Âmçfs auãçclznwemhmos ESTA cópia com ' 

 manos SUAEXATIDAO  
1 



 
sede for em outra UF) Jurídica 

_ Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidencia da República N° DO PROTOCOLO IU” da 'mma C°me'°¡a¡) 

E '_ Secretaria de Racionalização e Simplificação 

' Departamento de Registro Empresarial e integração 
" Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

NIFIE (da sede ou f-iñal, quando a Código da Natureza N° de Matrícula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

31111353705 2135 
1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Nome: HE R NC - 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) N” FC NÍREMP 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N” DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO J163859651713 

1 I 002 ALTERACAO I 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

 Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: 

'N Local Nome: 
l' Assinatura:  Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

D DECISÃO SINGULAR |:| DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresariauais) igualtais) ou semelhantem: 

|___| SIM 
Processo em Ordem 

A decisão D SIM 

Data 

DNÃO ___I__I :ln/ao __I_I 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2" Exigência 3' Exigência 

Responsável & 
E] Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

4' Exigência 5° Exigência 

É Processo deferido. Publique-se e arquive-se. D lj E] EI 1%.. Processo indeferido. Publique-se. 

l' I 
Data Responsável k 

DECISÃO COLEGIADA 2" Exigência 3° Exigência 4° Exigência 

E' Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 'j Processo deferido. Publique-se e arquive-se. E] EI lj 
I: Processo indeferido. Publique-se. 

I' I'  
   

  

Data Vogal Vogal 

Presidente da Turma / já 
OBSERVAÇÕES "  " tv¡ _ _ . e . 

. ZgÉIV-rre ra erros e ulart  OEIRA 
. Y  Licitações nt tos . SAAE Piumhi - MG 

I  ' Dn I  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ( A X* w LT 

' '__-' Certiñco registro sob o n° 5878614 em 29/09/2016 da Empresa MATHEUS O TUNAT LO REN 0 LOBO - ME, Nire 31111353705 e  Io j 155795557 - 27109/2015. Autenticação: 4F7A1AE8EEDC6364DCE81A2E42 2C 3C9 9DA3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Ge . P ra 
validar este documento. acesse wwwjucemgmggovbr e informe n° do pr loco 16l579.555-7 e o código de segurança aYET Esta cópia f 

autenticada digitalmente e assinada em 29f09.f2016 por Marinely de Pauta BomKm - Secretária-Geral.  PA .. pág_ 1/8 
IE RIITÁNAÚE 



 Certifico registro sob o n" 5878614 em 29/09/2016 da Empresa M T EU FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME, Nire 31111353705 e a 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo _ 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/579. 555-7 .1163869651718 27/09/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

086.388.566-79 MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 

;Í ,ea _. '  '41' - E EIRA 
-j Licitações e ' o trato - SAAE Plumhl - MG 

Belo Horizonte. Terça-f ra, 27 de Setembro de 2016 

Página 1 de 1 % 

   
n 165795557 - 27/09/2016. Autenticação; 4F7A1AE8EEDC6364DCE 1 2E 242C23C9F99DA3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 

validar este documento, acesse wwvw.jucemg.mg.gov.br e informem protocolo 18/579555-7 e o código de segurança aYET Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 2970912016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  
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secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Da artamento de Registro Empresarial a Integração 

I    *Twin .T3, * “à-;xw-*z - ' a a* 
    Lm* I-.Ii'~-:“_ 

REQUERIMENTO DE EMPRES 

 
 

_ NUMERO DE IDENTIFICACAO DOREGISTRO DE EM 

.; 3111135370-5 
PRE-SAM- NIRE DA SEDE NIRE  FILIAL pTeIerIer acImenIS se. aIo refareI-Ita a mia!) 

NOME DO EMPRESARIO (compila sem abrevlawras) 

MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 

NACIDNALIDADE 

BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 

REGIME DE BENS (se Casado) 

M É F III  FILHO DE (pai) (mãe) 

'z  DANIEL FERREIRA LOBO I MONICA ALEXANDRA COELHO DE OLIVEIRA LOURENCO 
NASCIDO EM (data de nascmantc] IDENTIDADE (número) Órgão Emissor UF CPF [número]  06/12/1996 MG15575900 I PC MG 086.388.566-79 

_A EMANCIFADO POR (forma de emancipação somenle no caso de menor) 

 
V DOMICILIADD NA (LOGRADOURO rua. av. etc.) NUMERO 

RUA RUA GUSTAVO LOPES CANCADO 170 

COMPLEMENTO BAIRROIDISTRITO CEP 

_ JARDIM AMERICA 35600000 

›--' =- MUNICIPIO UI: 

“ BOM DESPACHO MG  4 declara, Sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
'_ requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 

._ _ ATO 

_”_- 002 

DESCRIÇAO DO ATO 

ALTERACAO 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

2244 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E ff” 

:à: \ EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

345?' 
_e NOME E IIIPRESARIAL 

à MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME   NUMERO  
OGRADOURO (ma, av, etc.) _ AVENIDA GUSTAVO LOPES CANCADO 168 °"  COMPLEMENTO BAIRROIDISTRITO CEP . 

JARDIM AMERICA 35500000 

" MUNICIPIO 

' SOM DESPACHO 

UF PAIS 

IMG I BRASIL 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)  
CARDOSOCONTABILCONTABIL@YAHOO.COM.BR .'  . VALOR DO CAPITAL - R5 VALOR DO CAPITAL (por extenso)  

       

 50.000,00 CINOUENTA MIL REAIS __ .I  CODIGO DE ATIVIDADE DESCRIçAO DO OBJETO  
I ECONÊÊQQE “m” O COMERCIO VOLTADO PARA LICITACOES EM GERAL DE: GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, 3'  Allvlnlndupflnclpal HOTIFRUTIGRANJEIROS, LEITE, CARNES, BEBID AS, REFRIGERANTES, PAES, BOLOS, LANCHES, BUFFET E f, 

» 4691500 REFEICOES, GENEROS A LIMENTICIOS PARA ANIMAIS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAL ESCOLAR, COME RCIO DE à 
. j  UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA , ARTIGOS PARA CINE E FOTO, ARTIGOS :a:  1351100 ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, AR TIGOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA, MATERIAIS PARA CONSTRUCA  

l 1412501 CIVIL, MAT ERIAIS PARA ESCRITORIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MOVEIS E UTENSI LIOS, EMBALAGENS E   1412502 GERAL,COMERCIO DE TECIDOS E CORRELATOS, LINHAS_ FL AMULAS E BANDEIRAS, COLCHOES E TRAVESSEIRO ,  
5 1413401 ATIGOS DE CAMA, MESA E BA NHO, CONFECCAO DE ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, UTILIDADES DOMESTI  1.113.102 As EM GERAL, A CONFECCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO EM GERAL, COMERCI O DE BOLSAS, MOCHILAS, O 

- -_ 1513001 SACOLAS E DESCARTAVEIS EM GERAL, ARTIGOS PARA O VESTUARIO EM GERAL, CALCADOS EM GERAL, ARTIGÕê_ 
,Í-I.; 1313999 ESPORTIVOS E DE RECREA CAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, (CONTINUA NA PROxIMA PÁGINA)   4530705 
&à; 

'I “'__ DATA DE INICIO DAS A? IVIDADES NUMERO DE INSCRIÇAO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF .LISQDAÃJUNTÁ COMERI' 

É¡ 20/05/2015 22.483.299I00O1›15 "“"E°“e"°'  » 

-“ ASSINATURA DA FlRMA PELO EMPRESARIO (cu pelo TepfeãvlumIImIHSSISIEHIBÍQEÍBFIÍB) 

_í = DATA DAASSINATURA 
'› 27/09/2016 

ASSINATURA DO EMPRESARIO   EJARAWUSO ExcEUsIvcííDA JUNTA COMERCIAIS»  
 
F  DEFERIDO. 
ff; PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

AUTENTICAÇÃO 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO , - 
§ 3° DO ART. 4° DA ¡N-DREI _03/2013, EVIDENCIA '  / _/ _  
RODAPÉ, APÓS A APROVAÇAO DO ATO I -  " 

    
MÓDULO INTEGRADOR: J^I63869651718 

  _ t?” Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
' k_ ,'_j CerIifIco registro Sob o n° 5878614 em 29/09/2016 da Empres MA H 
' " 165795557 - 27/09/2016. Autenticação: 4F7A1AE8EEDC6364 CE 

   

1.  
.  V _r E, .- v 

S FORTUNATO LO RE 

autenticada digitalmente e assinada em 291099016 por Marinely e Paula Bomtim - Secretária-Geral. 

Ã!  
w 

O LOBO - ME, Nire 31111353705 e DIOIÁOIO 

       
  K 

E4242C23C9F99DA3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para _ 

validar este documenlo, acesse wwwjucemgmggoI/.br e inf Sine rI° do protocolo 16.579.555-7 e o Código de Segurança aYET Esta Cópia foi 
x  



      

  
NUMERO DE IDENTIFICAÇAO DO REGIS 

3111135370-5 

. r  = SÉ:: »um “-. .. 

RO 
I r    

" ,. Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

9 f Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departían-Iento da _Registro Emgresariai o Integração 

k . , , - c_ É, ,wHÍv 

DE EMPRESA :NIRE DA SEDE 

 . M44: *ígâà/,â j?” _ '   REQUERIMENTO DE EMPRE °' 

NIRE Ó-A-_FILIAL (preencher someme se ato referente a HIIEI) 

::já 

 NOME DO EMPRESÃR/O (campietu sem abreviaturas] 
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 

 
DANlEL FERREIRA LOBO 

 NACIONALIDADE EsTADo CIVIL 

" BRASILEIRA SOLTEIRO  sExD REGIME DE BENS (se casado) 

e? M E F EI 
FILHO DE (pai) (mãe) 

l MONICA ALEXANDRA COELHO DE OLIVEIRA LOURENCO   NASCIDO EM (data de nascimenlo] IDENTIDADE (número) Órgão Emissar UF CPF (número)  06/12/1995 MG15575900 IPC MG 086.388.566-79 
ü EMANCIPADO POR (forma de emancipação Somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. ele.) NUMERO 

RUA RUA GUSTAVO LOPES CANCADO 170 

COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO CEP 

JARDIM AMERICA 35600000  MUNICIPIO uI= 
__ BOM DESPACHO MG  declara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: 

ATO DESCRIÇÃO DO ATo 
002 ALTERACAO 2244 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 
ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 
EVENTO DEScRIçAo DO EVENTO 

“XT 

NOME EMPRESARIAL  MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME 

nã» u., __ e . 

   
 BOM DESPACHO  

LOGRADOURO (rua, av. etc.) NUMERO  
AVENIDA GUSTAVO LOPES CANCADO 168 '; 1 

I? 
'z COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CEP " 

JARDIM AMERICA 35600000 

,k0k MUNICIPIO UF PAIS CORREIO ELETRcNIcOIE-MAIL) e» ã 

IMG [BRASIL 
CARDOSOCONTABILCONTAB|L@YAHOO.COM.BR _  3 VALOR Do CAPITAL - Rs 

g 50.000,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

CINQUENTA MIL REAIS 

5 - ECONÔMICA 
»'11 (CNAE FiscI) 

' Atlvtaaa¡ pampa 

4691500 
Aliddllll ¡KufñÁ/Íll 

4712100 
4721102 
4721103 
4722901 
4722902 
4723700 
4724500 
4729699 

C DIGO DE ATIV/DADE DESCRIÇÃO DOOBJETO 
A - PNEUS E CAMARAS, BRINQUEDOS EM GERAL, IN STRUMENTOS MUSICAIS, COSMÉTICOS, PERFUMARIA E ARTIGOS 

PARA HIGIENE PES SOAL, SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, CONFECCAO DE FLAMULAS E BANDEIRAS EM GERAL, 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL. 
 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

20/05/2015 
NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

22.483.299/0001-15 
NIRE anterior 
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FiLlAL DE OUTRA UF UF 'USO DNUUNTA COMERCIAL 

DEPENOENTE DE A 1 _sw - 

AuronIzAçàç; à" ,   ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPF EsARIo (ou pelo represerItanIe/assisIenle/gerenie) 

. _' DATA DAASSINATURA 
, 27/09/2015  PARA USO EXCLUSIVO. DPI/JUNTA CoMERC'IAl;Íí_z-ircâ~°~'~sí' 

ASSINATURA DO EMPRESARIO  
1. DEFERIDO. 

PUBLIQUE-SE E ARQUlVE-SE. 
AUTENTICAÇÃO 

RODAPÉ, APÓS A 
._ "n. 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 
§ 3° DO ART. 4° DA IN-DREI   

 
03/2013, EVIDENCI ̂  A _É 

O . 

  
f-; ___.-_.,... 

MÓDULO INTEGRADOR: J163869651718 

_ks Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 

3"; Certiñco registro sob o n° 5878614 em 29/09/2016 da Empresa MATHEU 
'P 165795557 - 27/09/2016. Auíenticação: 4F7A1AEB 

  - ~_.'_.....-._:.,. ,.; ::MI  Í ;EL-n 

 
Validar este documento, acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do r 
autenticada digiIaImenIe e assinada em 29/09/2016 por Marlnely de Paula B mñm - Secretária-Geral.  

ORT NATO LOURENCO LOBO - ME, Nire 31111353705 e pro Dc I 

EEDC6364DCE81A2E 2 2C2 CQFQQDAS. Marinely de Pau1a Bomñm - Secretária-Geral. Para 

' *rãosA-sã n-¡rII/In   41m/ : 

ll IIIIIII IIIIIII IIlII   
c; 'tíWíã 

MG55332755 

KOF** 

  
 

o Io 16/579555-7 e o código de segurança aYET Esta cópia foi '  Lmuu .. pág.4/8 



            Secretaria da Micro a Pequena Em sa da Presidência d Rap 'bIi 
_ Secretaria da Racionalizaçãoa Sin-?glaificação a u ea    n - 

Departamento de Registro Empresarial e lntegraçãp __ _ Ê; 
4 - - . P' 'W' . 'E   -. .c . . . ' . . - .' K 
IFICRÇÃÓ DO RE ISTRD DE EMFRES - NIRE DÁ 3 DE NIFIE DA FILIÀL (preencher somente 52 310 referente a ÍIIIEI) 

NOME DO EMFRESARIO (cumpIeIo sem abravíàturas] 
. _a MATHEUS FÚRTUNATO LOURENCO LOBO  NACIONALIDADE EsTADO cIVIL 

›  BRASILEIRA SOLTEIRO 

a SEXO REGIME DE BENS (se casado) ;Imp E¡ 
' FILHO DE (pai) (mãe) 

_\ DANIEL FERREIRA LOBO I MONICA ALEXANDRA COELHO DE OLIVEIRA LOURENCO 
_ NASCIDO EM (data de nascImenlo) IDENTIDADE (número) Órgão Emissor UF CPF (número) 

rg 0611 2/1998 MG 1 5575900 I PC MG 086. 38856639  EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 
W 

:É DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, ele.) NUMERO 
*w* RUA RUA GUSTAVO LOPES cANcADO 17o 

.rt COMPLEMENTO BAIRROIDISTRITO CEP 

ag: JARDIM AMERICA 35600000 

Í _-' MUNICIPIO UF 
'- BOM DESPACHO MG  declara. sob as penas da lei. não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário. e 

requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:    DEscRIçAO DO ATO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO :Fi 

ALTERACAO 2244 ALTERACAD DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E T «' 

- EVENTO DEscRIÇAo DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO   
NOME EMPRESARIAL  MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME 

LOGRADDURO (rua. av, sic.) NUMERO 

AVENIDA GUSTAVO LOPES CANCADO 168 

. E COMPLEMENTO BAIRROÍDISTRITO CEF' 

JARDIM AMERICA 35000000 

     
 MUNICIPIO JF PAIS CORREIO ELETRONICO (EMAIL) 

u BOM DESPACHO |MO 'BRASIL CARDOSOCONTABIL.CONTABIL@YAHOO.COM.BR 
:Í VALOR DO CAPITAL - Rs VALOR DO CAPITAL (por extensa) 

3 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS 

A¡ CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 

q ECONÔMICA  (CNAE Fiscal) 
. AUWda$ Wlluzlpil 

Ig; 4691500  Aun-Jau.: ucunqlna¡ 

É ~ 4741500 
4929901 

E 4930202 
03% 4930204 

 

    
    

  

; _K DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF 
› .g 20/05/2015 22.483.299/0001-15 “Wi °"'“"°' 

 

t' ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pela represerItantefassislentefgerenle) 

  DATA DA ASSINATURA ASSINÂTURÂ DO ÉMPRÉSÁRIO 

h 27r09I2010 
E_ - - z K x -. . ,, . \ - __ .. .r . .  .PARALUSOEXCLUSIVOIZIA JUNTA' COMERGIA* «í  - wa:: ..    DEFERIDO_ AUTENTICAÇÃO 
Ig: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 
ê', AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

§ 3° DO ART. 4° DA IN-DREI _03/2013, EVIDENCIAD M _' 

RODAPE, APÓS A APROVAÇAO Do AT .r- r - -›-” 

M1014.. 
     Nha 

o.. l 

51718 

.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
'~ CertifIco regisIrO sob o n° 5878614 em 29/09/2016 da Empresa MATHE 

1B579555? - 27.09.2016. Autenticação: 4F7A1AE8EEDC63B4DCE81A2 
Validar este documento. acesse vivww.jucemg.mg.gov.br e informe n° d 
autenticada dãgitalmenie e assinada em 29/092016 por Marinety de Pauia o 

 42C2 C9F99DA3. Marinely de Paula Bon-mm - Secretária-Geral. Para 
010 Io 16/579555-7 e o código de segurança aYET Esia cópia foi 

- Secretária-Geral. _  pág. 5m 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE M|NAS '--_ ' 
Registro Digita! 

Documento Principal 

identificação do Processo 
Número do Protocolo 

Número do Processo Módulo integrador l Data 

16/579. 555-7 J163869651718 27/09/2016 

identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

086.388.566-79 MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 

 
 

xâwrc-V .  
&íêm 

,_ 7"* Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
_à -' Certifico registro sob o n” 5878614 em 29i09I2016 da Empresa MATHEUS F RTUN 

"P 165795557 - 27fD9f201B. Autenticação: 4F7A1AE8EEDC63B4DCE81A2E42 C23 

vaiidar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do pràt 
autenticada digitaimenie e assinada em 29/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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çaggãê _M - .; ;m5 ã- * 

-  › 
___*ÍÃ\Í'-§ãi+:h'f37 

13,33%::  

Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial cia Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME, 

de nire 3111135370-5 e protocolado sob o número 16/579555-7 em 27/09/2016. encontra-se registrado na 
Jucemg sob o número 5878614. em 29/09/2016. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da 
Costa Cavalcanti. 
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 l Validar Documentos (httpdl 
portalservicosjucemgmg.gov.brlPortal/pages/imagemProcesso/viaunicajsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

'k 1.a:   " *-\e-A§s¡náñt'e(s3?§Í” . .rj r   
Nome CPF , 

MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 086.388.566-79 

Documento Principal    x-Assiña_ñ_fe_(s)= 1.  fg.  
Nome 
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 

CEF 
086.388.566-79 

Belo Horizonte. Quinta-feira_ 29 de Setembro de 2016 

   
 

Marinely de Paula Bomñm: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

 

v” 

te- 

_ '_- Certifico registro sob o n” 5878614 em 2Q¡09I2016 da Empresa MATHEUS FO T ATO OURENCO LOBO - ME, Nire 31111353705 e protocolo 
"iam 165795557 - 27/09/2016. Autenticação: 4F-'7A1AE8EEDC6354DCE81A2E4242 23 9F9 DAS. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do prol colo 
autenticada digitalmente e assinada em 291099016 por Marinely de Paula Bom l  - Secretária-Geral. 

579.555-7 e o código de segurança aYET Esta cópia foi  



  

  

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE 
Registro Digital 

. _-__- 

' ,.A,..;v§??33?ã3'"~à:- 

 
Wâãwrfâ i”. .' 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

- $175?” 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nomo 

150.862.326-00 ZELIA DA COSTA CAVALCANTI 

873.638.956-00 MARINELY_ OE PAULA BOMFIM 

     4%*  
xáuê  
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.#- . 
"MIL ' ' 
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Belo Horizonte. Quinta-feira. 29 

4:93: a .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
' __ j Certifico registro sob o n" 5878614 em ZQIOS/Zmô da Empresa MATHEU F RTU ATO LOURENCO LOBO - ME, Nire 31111353705 e protocolo 

y' 165795557 - 27/09/2016. Autenticação: 4F7A1AE8EEDC6364DCE81A2 24 C23 9F99DA3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse wvirw.juoemg.mg.gov.br e informe n° d prot o 16/579555-7 e o código de segurança aYET Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2016 por Marinely de Paula omfim - Secretária-Geral. _ 

':  pág. 8/8 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especiai da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariat e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiticamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. A 

Nome Empresarial: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME 

Natureza Juridica: EMPRESARIO 

Número de identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

311115152370-5 2248329910001-15 " 20/05/2015 201051201 5 

Endereço Completo: I 

AVENIDA GUSTAVO LOPES CANCADO 168 - BAIRRO JARDIM AMERICA CEP 35600-000 - BOM DESPACHO/MG 

Objeto Social: . I 

O COMERCIO VOLTADO PARA LICITACOES EM GERAL DE: GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, LEITE, CARNES. BEBIDAS, REFRIGERANTES, PAES, BOLOS, LANCHES, BUFFET E REFEICOES, 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAL ESCOLAR. COMERCIO DE UNIFORMES. 
MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS' PARA INFORMATICA, _ARTIGOS PARA CINE E FOTO, ARTIGOS ELETRONICOS E 

ELETRODOMÉSTICOS, ARTIGOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MOVEIS E UTENSILIOS, EMBALAGENS EM GERAL, COMERCIO DE 
TECIDOS E CORRELATOS, LINHAS, FLMULAS E BANDEIRAS, COLCHOES E TRAVESSEIROS, -ARTIGOS DE CAMA, MESA E 

BANHO, CONFECCAO DE ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL, EQUIPAMENTOS 
PARA PROTECAO INDIVIDUAL EM GERAL, E SEGURANCA EM GERAL, A CONFECCAO DE ARTIGOS PARAO VESTUARIO EM 
GERAL, COMERCIO DE BOLSAS. MOCHILAS, SACOLAS E DESCARTAVEIS EM GERAL, ARTIGOS PARA O VESTUARIO EM 
GERAL, CALCADOS EM GERAL, ARTIGOS ESPORTIVOS E 'DE RECREACAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PNEUS E 
CMARAS, BRINQUEDOS EM GERAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, COSMÉTICOS, PERFUMARIA E ARTIGOS PARA HIGIENE 
PESSOAL. SERVICOS GRAFICOS EM GERAL CONFECCAO DE FLMULAS E5BANDEIRAS EM GERAL. 

Capital: R$ 50.000,00 Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

CINQUENTA MIL REAIS NHCRO EMPRESA. 
(Lei Complementar n°123I06) 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 16/06/2015 Número: 5526123 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 
,me 1  Nome do Empresário: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO ?I t 

 

&M; 
«a #27  ' Identidade: MG15575900 CPF: 085.388.566-79 

› '7 ' Estado Civit: Soiteiro Regime de Bens: xxxxxxx 

' NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 17 de_ Agosto de 2016 17:14 

a., :l - _ K .ml-T, 
" . ' M RIN v EFAULA :  ,É se RETÁRIAGE 

" à 'X4 

7 à; 

  
 
 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de inas G rais e certificada digitalmente. Se 'ciesejar conñrmar a 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.m.gov.br) - clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validade de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Vatidação visual (digite o n” 0160001781877 e visualize a certidão) 

||I|||||II| IIIIIIIIIIIIIIIII Página 1 de S1 16/517039-5 



AO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO - SAAE DE PIUMHI - MG. 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRES E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
[Credenciamento] 

PREGÃO PRESENCIAL N9. RP 011/2016 

A empresa MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME, inscrita no CNP] sob 
n9 22.483.299/0001-15, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANIEL 
FERREIRA LOBO, portador da cédula de identidade n9 M - 2.222.273 e do CPF 
298.252.706-59, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais 
para qualificação como: Microempresa (ME), art. 39 da Lei Complementar n.9 
123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 49 deste 
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 

49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no[s] documento(s] de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 19 da Lei Complementar n9. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 

contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei n9 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Bom Despacho, 19 de outubro de 2016. g ----- " . """   *a22.4ã3.2%l0%1aiã. 
FQRTWL PRQWTOS 

ua-razusrommnm metem 199-159 

- _ 1_ cançado.153 
MATH SFOR UNA oiJRENço Loçãgâ “q °WscEp-_35_59g.u00¡ . erica - 

DANIELFER -x- OBO 3 - . -: :Bom Despacho - Alunas GÍÂÉÊÍÊ.: 

Despacho - MG - CEP: 35.600-000 ' ' 

= hotm ¡Lcom 8 __ 

 
  

 
Av. Gustavo Lopes Cançado, 168 - Jardim Améric 

Telefax: (037) 3522-4317 - email: f 



Portal de Serviços 
!uma Comercial do Estadn de Minas Geral: 

\beé está em: Vaiuar Certidão por Vlsualização 

r 
n 

Após a emissão desta certidão, foi registrado um novo documento que pode ter alterado os dados desta empresa. 

Validar Certidão por \fasuaiização 

Vaíidar a Certidão por Visualização em 2 

Validar sermão por Visualmçio: passos 

1° Passo- Digite ou cole o número do 
pmtncolo no campo Número da Proheok) 

insira o número do protocolo no campo abaixo. 

digite os mmctenas da imagem ao lado e dique 

no botão pesquisar para efetuar a busca. 

2° Passo - Clique no botão Validar. 

'Número Promocao: 

Ã c1sooo17a1a77 

Limpar Visualizar 

Ru s ' .a-r-ce uu-aeaouo* te,MG-CEP3013o-170 JUCEMG reêrañãã; 3235-2300 (Geral) - ::219193226-5579 Tm” °s “m” NSEMNW' 





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

” Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema..." ...... .. _Gestão de Materiais - h) compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade: ......... .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 11 I 2.016 

*po de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo"... 12575 I 2016. quarta-feira; 19 de outubro de 02016 08:51:00 
Requerente. yMERCEARlA CAMPOS E RABELO LTDA» 25336495/0001/14 

Finalidade... -- PROTOCOLO DE PROPOSTA COMERCIADEIDÇJCUME 
Detalhes..... z O 

o 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosDLrpt págma 1 



  SAAE Piumhi - MG 

Amos que CONFERENCE 55m cópux com h 

L E connnmnmos sua EXATIDÃO  



_ VIAS Domo oo EVENTO QTDE. DESCRIÇÃO DO ATOIEVENTO _  m; n02 024 01 Aee-aeee¡ DE num. /v/"%-=~:ca% 524-0/ 

M1599# N° DO PROTOCOLO (Uso da .Junta Comercial) 

-- Minislériodalnclústriajo cáànçlçío .o 'mo _ 

F Secretaria de Comercio e Serglçãã _ _ ,F Departamento Nacional de Regis ' d T i? 3 JUCEMG ' SEDE 
A H Ãn/I    . _ nao aowzonn: 

Mulas (dãtdgã :guiará sede rar em outra UF) ifgzããnâ 'ifg-'REM mgãmçàcâgâcñga*     l/ 
(vide Tabela 1) _ y q' 

f' 
1 - REQUERIMENTO 

ILM" SR_ PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL oo ESTADO DE M|NAS GERAlS 

NOME: MEREERRIA campos a. RABELO LTDA 
(da empresa ou do Agente Auxlllar do Comércio) ' 

'N° FCN:  
requer a V. S" o deferimento do seguinte ato: V  

N" DE CÓDIGO CÓDIGO 

0.2/  \ 

5,9/ '  e J. 
“N  

(vida instruções de preenchimento e Tabela 2) Representante Legal E resa !Agente Auxiliar do Comercio: $ 
seu: rm: Nome: 091m e wnnlbcRLEI RABELO 'Çüv_35'§.   ÉÉJa ..  ,. . ..  e P7_ 

Lv 

  

    

L°°ai Msinalura: ' 

E] 2 - 

. -É- Í-g-Í-qg 8 Telefone de contato: ata L . 
rí. 

2 - USO DÁ JUNTA COMEEFIAL 
u' ÉJ%EC|SÃ0 smeuum [:| DECISÃO COLEGIADA 

Normas) Empresarialtais) igualtais) ou semelhanteçs): 

' _ V . _ _ J n' , . 

* f: _ __ eae 

DMG -I__I__  DMD I__r§_ ' 

' N -l nau¡ Responsável Data Rsspon vel Responãve ' . 

A ' 'DECISÃO siNGueAR u 

. __  e l 2' Exíganela 3- Exigeneia 4- Enignnda s' Exigência ' recesso em ex' nc a. - 

. D (Vide dasbacho ::gr-n lolha anexa] É¡ É _ S _ F 

@Processo deferido. Publique-se e arquiva-sa. & 0 g í .' . i.  L! __ ¡__  a Processo indeferido. Publique-se, -__ '  " Q F V J .Í - 

DECISÃO coLEGtADA 

Processo em exigência. 
(Vide despacho em fair¡   ¡àgéneígo-íeejffyossoa- 

.mñotm *ÉBLBEEWM #fr e   -_  E' Pynoesso qelerido. Pub'. ._ 

ij Processo indeferido. Pr'- 1':: - - ::.5- 
.áa-ogesaí V 

PFESVUBHIG U3 

 
a a 

Dina 

oesenvnçoeá: 

   
41:41'¡ v¡ r 

Ltcitaçõeãse -sAAEPiumht-IIG 
Certifico que este documento da empresa MERCEARIA CAMPO &WABELO LTDA N' ' 312030781 - ' ' arquivado na _Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n 3945342 em 17/061253-8. Para validgroeistgogãnínlãgf: 
acesse www.1ucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 014100 019314 e o código de seguran a HJYT E! t ' ' " 

autenticada digitalmente e assinada em 0210912014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Ggral ' s a coma fo 

@(1.- F1!:_I0m|'l'll:$1- a... um... . co:: ....M.,.,....... 

   
 



É O . Ê a _Alteração Contratual da  
Campos & Rabelo Ltda. 

- Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves, brasileiro, casado em regime de 
comunhão universal de bens, comerciante, filho de Hélio Fonseca e de Altiva 
Peixoto Gonçalves, residente e domiciliado à José Beba, 104, Bairro de  Lourdes, Itaúna - MG, nascido em Carmo do Cajuru-MG aos 06/10/1967, 

_ portador da Carteira de identidade M-4.918.656, expedida pela SSP-MG, 
inscrito rio CPF sob o n° 620-778.646-72, José Eustáquio Vilaça de Oliveira, ' 

brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, filho 
u¡ de Joaquim Rabelo de Oliveira e de Dalva Vilaça da Fonseca Oliveira, 

residente e domiciliado a Pça. Jose Flávio de Carvalho, 1870, Bairro Piedade, - 

Itaúna-MG, nascido em Carmo do Cajuru-MG aos 24/09/1969, portador da 
Carteira de Identidade M-5.290.6_87, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF 
sob o n°_ 749.302.306-91. e Neuza Gonçalves de Campos, brasileira, casada 

' em 'regime de comunhão universal de bens, comereiante, filha de José Fonseca 
de Oliveira e de Henriqueta Gonçalves, residente e donúciliada à Rua Mozart 

ç Machado, 3 l l, Bairro de Lourdes, Itaúna-MG, nascida na cidade de Carmo do ç 

Cajuru-MG aos 07/07/1953, portadora da Carteira de Trabalho 50383/0051- 
MG, expedida pelo MTPS-MG, inscrita no CPF 858.231.396-91, únicos 
sócios compdhentes da ñrma MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA., 
sociedade limitada, estabelecida a Rua Sete de Setembro, 373, Garcias, Itaúna- 
MG, inscrita no CNPJ sob o n° 25.836.495/0001-14, Inscrição Estadual 
3386340650003, com ramo de atividades de comércio varejista de gêneros 
alimentícios em geral, enlatados, embutidos, congelados, produtos de higiene 
e limpeza, “cosméticos, utilidades domésticas, bebidas, cigarros, roupas e 

' calçados, bijuterias, rações, frutas, verduras e legumes em geral, artigos de f¡ _ _ papelaria e informática, atividades de açougue, padaria, lanchonete, prestação 
- de "serviço de propaganda e publicidade, possuindo urna ñlial à Rita Delmira 

Gonçalves, 257, Garcias, Itaúna - MG, CEP: 35.681-013, CNPJ 
.25836495/0002-03, I. E. 338. 634065-0186, tendo seu Contrato Social 
registrado na JUCEMG sob o n° 3l.203078140 em 31/05/1989, bem como ' 

suas alterações arquivadas em 15/03/1990 sob o n° 952903, em 05/01/1993 
sob o 11° 1175164, em 20/07/1999 sob o n° 1788312, em 17/04/2002 sob o n° 
2764732, em 26/08/2002 sob o n° 2814752, em 16/09/2003 sob o n° 2991232 
e em 27/ 10/2005 sob o n° 058660241, resolvem de comum acordo altera-la 

mediante as cláusulas e ndições: _ _ _ 

Cert¡_fico que este documen_to da empresa MERCEARIA CAMPO &RABELO LTDA, Nire: 3120307814-0 , foi deferido/ei.. 
arquivado na Junta-Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o ° 3945342 em 17/06/2008. Para validar e e documento, 
acesse www.jucemg.m'g.gov.br e _informez N° do protocolo C1410 1019314 e o código de segurança HJYT Esta cópia foi 

r autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2014 por Marinely ,e Paula Bomfim - Secretária Ger . 
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Alteração Contratual da _firma Merceariaâ    
 Continuação... 

1.” Cláusula - A filial passa neste ato para a Rua Carlos José de 
Abreu Diniz, 333, Bairro Morada Nova, Itaúna - MG, CEP 

35.680-316, Itaúna - MG. 

2.” Cláusula ~ A filial passa neste ato a explorar o ramo de 

comércio varejista de' gêneros alimentícios em geral, enlatados, 
*j embutidos, congelados, produtos de higiene e limpeza, 

cosméticos, utilidades domésticas, bebidas, cigarros, roupas e 
calçados, bijuterias, rações, frutas, verduras e legumes em .geral, 
artigos de papelaria e informática, atividades de açougue, padaria, 

l lanchonete. 

3." Cláusula - A filial adotará o nome fantasia de Supermercados 
Rabelo. ' 

'* .Consolidação do Contrato Social 

Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves, brasileiro, casado em regime de 
comunhão universal de bens, comerciante, ñlho de Hélio Fonseca e de Altiva 

A Peixoto Gonçalves, residente e domiciliado à José Beba, 104, Bairro de 
Lourdes, Itaúna - MG, nascido em Carmo do Cajuru-MG aos 06/10/1967, 
portador da Carteira de Identidade M-4.9l8.656, expedida pela SSP-MG, 
inscrito no CPF sob o n° 620.778.646-72, José Eustáquio Vilaça de Oliveira, 
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, filho 
de Joaquim Rabelo de Oliveira e de Dalva Vilaça da Fonseca Oliveira, i 

residente e domiciliado a Praça Jose' Flávio de _Carvalho, 1870, Bairro ' 

Piedade, Itaúna-MG, nascido em Carmo do Cajuru-MG aos 24/09/1969, 
portador da Carteira de Identidade M-5.290_687, expedida pela SSP-MG, 

inscrito no CPF sob o n_° 749.302.306-91 e Neuza Gonçalves de Campos, V9, 

brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, comereiarà 
Í e _ Continua...  

 Certifico que_ este documento da empresa MERCEARIA CAMPOS :i R ELO LTDA, Nire: 3120307814-0 irc-mil! ferido e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 34342 em 17/06/2008. Para validar es cumento, 
acesse mrww.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 0141001019314 e o ód' d HJYT. ' ' ' ' 

- autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2014 por Marinely delPaula Bomiim l-gcgeãrâteáãigaãgfal. Esta coma fo! 
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Alteração Contratual da firma Mercearia: 'ampps   q¡ co¡ o 

Continuação... 

filha de José Fonseca de Oliveira e de Henriqueta Gonçalves, residente e; 
domiciliada à Rua Mozart Machado, 311, Bairro de Lourdes, Itaúna-MG, 
nascida na cidade de Carmo do Cajuru-MG aos 07/07/1953, portadora da 
Carteira de Trabalho 50383/0051-MG, expedida pelo MTPS-MG, i.nscrita no - 

CPF 858.231.396-91, únicos sócios componentes da firma MERCEARIA 
CAMPOS & RABELO LTDA., sociedade limitada, estabelecida a Rua Sete 
de Setembro, 373, Garcias, Itaúna-MG, i.nscrita no CNPJ sob o n": 

' 25.836.495/0001-14, Inscrição Estadual 338634065-0003, com ramo de 
*É ç atividades de comércio varejista de gêneros alimentícios em geral, enlatados, 

embutidos, congelados, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, utilidades 
1:' domésticas, bebidas, cigarros, roupas e calçados, bijuterias, rações, frutas, 

verduras e legumes em geral, artigos de papelaria e informática, atividades de 
açougue, padaria, lanchonete, prestação de serviço de propaganda e 
publicidade, possuindo uma filial à Rua Delmira Gonçalves, 257, Garcias, 
Itaúna - MG, CEP: 35.681-013, CNPJ 25.836.495/0002-03, 1. E. 338. 
634065-0186, tendo seu Contrato Social registrado na JUCEMG sob o n” 
31203078140 em 31/05/1989, bem como suas alterações arquivadas em 
15/03/1990 sob o n° 952903, em 05/01/1993 sob o n° 1175164, em 20/07/1999 
sob o n° 1788312, em 17/04/2002 sob o n° 2764732, em 26/08/2002 sob o n° 
28114752, em 16/09/2003 sob o n° 2991232 e em 27/10/2005 sob o n° 
058660241, consolidam seu Contrato Social mediante as cláusulas e 

condições: 

_ Primeira# A sociedade' gira sob a denominação empresarial de Mercearia 
_m3 Campos & Rabelo Ltda., com nome fantasia de Supermercados Rabelo. 

' Segunda: A sede e domicilio' da empresa ficam na Rua Sete de Setembro, 
373, Garcias, Itaúna - MG CEP.: 35.681-014. 

1 ' Terceira: A empresa explora o ramo de comércio varejista de gêneros ã  _ alimentícios em geral, enlatados, embutidos, congelados, produtos de higiene 
1 . e limpeza, cosméticos, utilidades domésticas, bebidas, cigarros, roupas e_ - 

i _ _ . calçados, bijuterias, rações, frutas, verduras e legumes em geral, artigos de _ 

i " papelaria e infomiática, atividades' de açougue, padaria, lanchonete, prestação _ - i 

_ de serviço de propagam i ' QR 
  _ e ublicidade. 

Continu .. 

 
  We»  A4"'”°7°° 

i Certifico que este documento da empresa MERCEARIA CAMPOS 8; RABELO LTDA, Nire: 3120307814-0 ferido e 

. 'Marta-aaseraças  _  ;Goulart 

arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 3945342 em 17/06/2008. Para validar e cumento, 
acesse www.jucemg._mg.gov.br e informe: N" do protocolo 0141001019314 e o codigo de segurança HJYT. E ta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. _ - ' 
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*w . ' -Vilaça de Oliveira, Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves e Neuza 

Alteração Contratual da firma Mercear (É  à-Ítribêlã  
Continuação... 

Quarta: O inicio das atividades foi em 01/06/ 1989 com tempo_ de duração 

indeterminado. 

Quinta: O capital social da empresa é de R$1 l. 100,00 (Onze mil e cem reais), 
dividido em 100 (cem) _quotas no valor de R$111,00 (Cento e onze reais) cada 
uma, integralizado no ato da assinatura deste em moeda corrente e assim 

dividido  
 

 
.José Eustáquio Vilaça de Oliveira 34 0o A 34 3.774,00 
Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves 33 00 33 3.663,00 
Neuza Gonçalves de Campos 33 00 33 3.663,00    
Sexta: A responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Sétima: As quotas são indivisiveis e não poderão ser 'cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais ñca assegurado, . 

em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição 
se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração 

contratual pertinente. 

Oitava: A administração da sociedade será feita pelos sócios José 'Eustáquio 

.Gonaçlves de Campos que assinarão papéis relativos aos interesses da 
sociedade, _sendo vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em 

_ bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. 

Campos & Rabelo Ltda. - Filial e nome fantasia de Supermercados Rabelo. 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor f 

de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 

Nona: A empresa possui uma filial com nome empresarial de Mercearia É à  
J !OI i5 

. kl 

Malladasüraçâs -' o Barros Goulart d?? -'-4"1"r."'"c . ¡-  
gilhçaeseco i = -SAAEPIumhI-IIG «' 

    Certifico que este documento da empresa MERCEARIA CAMPOS 8. RABELO LTDA, Nire: 131203078144-0 , foi deferido 'e' 
arquivado na _Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. sob o n” 3945342 em 1710612008. Para validar este documento, ' 

acesse wwwjucemgmggovbr e informe: N” do protocolo 0141001019314 e o codigo de segurança HJYT. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 02I09f2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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' :. ¡ ou. .g poocO  Alteração Contratual da firma Merceariti @mapas c! Rdbetê_ 

Continuação... 

Décimai A sede e domicilio da filial ficam na Rua Carlos José de Abreu 
Diniz, $333, Bairro Morada Nova, Itaúna - MG CEP.: 35.680-316. 

Décima Primeira: A filial iniciou suas atividades em 13/07/1999 com tempo 

de duração indeterminado. 

Décima Segunda: A filial explora o ramo de comércio varejista de gêneros 
_ alimentícios em geral, enlatados,.embutidos, congelados, produtos de higiene 

TN ' e limpeza, cosméticos, utilidades domésticas, bebidas, cigarros, roupas e 

calçados, bijuterias, rações, frutas, verduras e legumes em geral, artigos de 

papelaria e informática, atividades de açougue, padaria, lanchonete. 

Décima Terceira: Ao fmal de cada exercicio social que se dará anualmente 
em 31_ de Dezembro, serão levantados o inventário, o balanço patrimonial e o 
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 

E quotas, os lucros ou perdas apuradas. ' 

Décima Quarta: Nos quatros meses seguintes ao término do exercicio social, 
os sócios deliberarão sobre _as contas e desígnarão os administradores, se for o 

caso. 

Décima Quinta: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais 
ou outra dependência, mediante alteração conuatual assinada por todos os 

sócios. 

'Décima Sextai Os sócios poderão, de comum acordo, ñxar uma retirada 
mensal, a titulo de pró-labore observadas as disposições pertinentes. 

_Décima Sétima: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) & 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base i 

na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado. 

 
  llariadasc   arrosGouIart 

-ntraIaoS-SAAEPIumhi - IIG 

Certifico que este documento da empresa MERCEARIA CAMPOS 8. RABELO LTDA, N re: 3120307814-0 , foi d ferido e arquivado na_Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 3945342 em 17I06l2b08. Para validar este do umento _acesse www.1ucemg.mg.gov.br e Informe: N° do protocolo C141001019314 e o código de segurança HJYT Esta cópia foi a 

autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. i 
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Alteração Contratual da firma Merceariri êarãigos llãbzzlê 

Continuação... 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros 
casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios. 

Décima Oitava: Os sócios declaram sob penas da Lei, de que não se acham 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por .j  crime falimentar, de prevarícação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 

ou aa propriedade. 

Décima Nona: As dúvidas ou questões oriundas por omissões neste contrato 

serão solucionadas pela Lei pertinente. 

Vigésima: Fica eleito o Foro da Comarca de Itaúna para o exercicio e o l 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, bem 
_como casos omissos pelo mesmo e que a Lei por si só não esclareça. 

_ ” E assim, justos e contratados assinam a presente Alteração 
Contratual em !reis vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas 

que também a assinam. 

E0752 N . 

506;? É _, __ : 

Certi_fico que este documento da empresa MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA, Nire 0307814-0 foi deferido e 
arquivado na _Junta Comercial do _Estado de Minas Gerais, sob o n° 3945342 em 171061200 _ ara validar este documento 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e Informe: N” do protocolo 6141001019314 e o código de s gurança HJYT Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 0210912014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral_ l 
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MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA 

CNPJ:25.836.495.0001.14 
RUA SETE DE SETEMBRO R937 3 BAIRRO GARCIÀS lTàÚNh-MG 

seavrço AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO m: PIUMHI - MINAS GERAIS 

Estado de Minas Gerais 

PRAÇA ZECA SOARES N 211 PIUMH! -MG 037-3371-1332 

CGC: 23.782.816.0D01-10 - Email: licitacao@5aaepiumhi.com.br 

ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 401/2016 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NE 11/2016  ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES 

DE HABILITAÇÃO 

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, inscrita no CNPJ ou CPF sob o n?, 25.836.495.0001-14, por intermédio de 

- seu representante legal ou credenciado, Sr(a) ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES,portador do 

- Documento de Identidade n9 M-4.918.656 e inscrito no CPF sob o n9 
620.778.646-72, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima 

referenciado, a teor do art. 49, Vil da Le¡ Federal n910.520/'02, sob pena de responsabilização nos termos da 

lei. 

 

MERCEARIA MPO RABELO LTDA 
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Serviço Aut. de Áua e Esgoto 
raça Zeca Soares, 211 ;A :e  

Piumhi - MG 

__ í Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório' 

Sistema ................. .. Sistema de Gestãoda Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 11 12.016 _ 

,lipo de documento. Proposta A A  '   .Jú 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 
j; Biffi  

Protocolo"... 12572 I 2016,_ quarta-feira, 19 de outubro Éé 2016 oazaàÉbo  
Requerente. MERCEARIA MARCOPAN LTDAME o2.2a1.o25¡ooo1¡3e _ 

Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSIA COMERCIAL E DOCUME '  
DetaIhes..... ' 'a i i 

wi: 

W 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosmxpt Página 1 



M. VA» DAE TDD a TEHITÔRIO NNAL 

ExPàíñIçAo 
aêgãrm  359,1 96o 0mm:: 0 1/09/2015 3,, 

'OM _Ex . x 

,E-ANDEJR DOS REJS/TEIXEIRA 
-Flwq A0 

~9§oFRE 1EIKE1ÊA 
_MAEIA(= NC§EV S TEIXEIRA 

~ 'NATUR MDA” IATA DE NASCIMENTO 

VARGEM BQNJTA-MG 18/8/1969 
DOCDHIGEM  a  ..    u “N 

PIUMHIAMQ ' ' É . ' ' 

ÍÀ í  433976 

“ * '. ;í É 

._  › 

n. 
'  i¡ 

4 ,w ,í 7'. 
'w É .,.¡' Í :j  

,.55 EI 4* ;'- 

¡: ~ .. 

!f aa 1, ,w 
. _ 

;J % 

 i' n *usamos agp CONHÉRHVIOS ESTA cópm com' 
A o RIGINALECONFIRMAMOS sua EXATEDÃO  . - -5 &Jíne l”  ..QE 

  
   TE DE LICITAÇÃO 
rrelra erros ou art  c MISSÃOP R 

aria das G açgãgeoewtA | 

Í 

a L Licitações Contraftos - SAAE Plumhl - MG 

I . 

i 

n Et_ 

. 3:_ 

su..- 

W' n¡ É# 



n 

LRâ§SFÚRH;g§Q DE FLQQQWÃHUIVIUUAL EE 
ggglñí)ãf1it_f_é3jjw_ggj_.ggà__ljü Hi3;›:§g_fJf5,11B1LlQ¡j;D§ LIMITADA_ 

r--ii i- Hdmi-i 'x3 i llaííviü E:'5i1._'-.›'r'-“›. H3- É!, 2x25_- iI-Lü. , !Huawei i ::air _. 

comerciante residente e domiciliada e Rue D.Pedro ii, i.iB2 Bairro 
Jerdhn America, Piumhimmu. natural de Piumhi-HG,nescide em 
23/bz/od, portadora do Ueduie de identidade ng M e.z32.471, 
expedida nela SSP/MG, e do CPF nú d84-l16.2®6~z®, iiihe de Urodino 
Vieira Biivs e Aiiinde Eiord da Silva. titular de firma individual 
do mesmo nome, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o na 31195743211 em 11/12/82, UGU(MF) 42.9T5.i93/@®®1- 
46a inscrição esteduai nQ 51e.e2413e.eeee, iniciou suas atividades 
em 01/@L/93, oom o objetivo comercial varejista de Mercearia; 
admite nesta date o socio EVANDEIR DDS RE18 TEIXEIRA. brasileiro, 
casado, comerciante, residente e domiciliado e Rua D.Pedro 11, 
i.i82 Bairro Jardim America, Piumhiwmü, natural de Vargem Bonite~ 
MG,nesido em io/@B/62, portador de Cédula de Identidade ng M~ 

2.597.968, expedida pela SSP/HG, CPF HQ 433.876.626/72, passando e 

tzaezketics ,, 

firme individual para sociedade por cotas de responsabilidade 
Limitada, a quai girars sob as seguintes cláusulas e condicoes: 
ie) A sociedade resultante da trensformecso eirerá sob e 
denominaosu sociei de “HERCEARiA MARCOPAN LTDA” com sede e foro ns 
cidade de Piumhi-MG à Rue D.Hedro Il, 1.178 Bairro Jardim América, 
podendo abrir filiais em qualquer parte do territorio neoionei. 
29) O capital Sociei de R$3,õ4(tree reais, sessenta e quatro 
centavos¡ fios aumentado neste date para R$2@.@@®,®@ (vinte mil 
reais) contribuindo os socios com o valor total de Çr$19.996,36, 
em moeda corrente neoionei, ns mesmo proporção a participação de 
cede socio, cujo aumento e feito neste ato. Be) Apos o presente aumento de capital, as cotas subscrites e 
integreiizedas, ficam assim distribuidas entre os socios: 
ALFLNDA VIEIRA SÍLUA TEIXEIRA . . . . ..L6 cotas . . . . . . . .....R$i®.@®®,6® 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA.. . . . . . _.10 cotas . . . . . . . . . . ..R$1@.@@®.@@ 
TÚTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 cotas . . . . . . . . . . ..R$2®.®®®,®9 
àã) A responsabilidade dos sócios serao limitadas a inmmrtâncie 

totai do oepitsi social. be) l) objetivo sooiei e e exploração ck› comercio 'varejista em 

produtos alimentícios como Mercearia. ee) O prazo de dureoáo de sociedade sera por tempo indeterminado, 
iniciando as suas atividades em 01/12/H7. 

 
?ã) A gerencie e administração de sociedade será exercida por 
ambos os socios, que noderao fazer uso de W denominação 
sooiai,podendo assinar somente em atividades 'e obrigações o 
interesse da sociedade, sendo-lhe vedado assinar isvoree e 

terceiros, tais como: eveis, eoonos, tienoes. oe) Todos os socios declaram expressamente que nào se echw 
inciusos nas proibiooee de arquivamento rmevistes no ng [II, do-       

   

ertigo se de iei federal n9 4.728 de 13/@T/55. 
se) No caso de falecimento de um dos socios, os nerd 
continuar na sociedade, indicando um representante j 
o quai substituirá o socio falecido nas 
administrativas de sociedade. T 

pagamento aos herdeiros de seus haveree. ioâ) Us iucros ou prejuizos apurados em beiencos reei 
de dezembro de cade eno, s~7“*”“*“i"'“*“v“”*~=^v" 
hronüroeo eo seu oeritsi social OORBWÁLE 

d? 

~os poderão 
3 a. Tneeme, w funcoes 

;,_ 

vetuerd o 
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119) H Büüíedaúe não poaeui filiais, mas podera abríwiae. onde e 

quando Lhe convier, mediante eiteraeae contratuai. iãüã Todoe cms sócios terão Lüxeito E1 retirada pmó~labore, pois 
todos prestaràe eeue serviços pessoais à sociedade, sendo C valor 
da meama de um salário minimo vigente na reniãq. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam 0 
presente instrumento em Sttree) vias, de iguai teor e forma 
Juntamente com duae testemunhaa, para arquivamento na Junta 
Uumerciai do Estado de Minas tàeraia, Íicando as demais vias em 

poder da eociedade. 

~ Piumni~MG, 18 de novembro de 199?. 

I _x Ã"" “n83 ..... lñtw. 

LÇQIJÃÍ~QJÚ*QÀQÉQ5 .zíàiffz.  .fííf-Éjrkf-.  u «AL/Ç 
EVAQDE1R DUB REIS TEXEIRA  x 

.  
 
 
 

  \crk    
/«  

'feetemunhasz 1) %V' ' , __J Urancisçy e Dbiveira Goncalves d _ 

CI M 950.958¡SSP/MG f V \ _ _  r , ,jin -«:à~"._';FJi,D5ILLf>_xJJfÍ_›L »~'.›_«:ri<_íz._..._.i 

Nazare Maria da Biíça 
CI M 7.805.587 SSP/MG 

l ;z/'N ASfGERpÀS 

, "- ÉS _ff z .... --   I 9 JL 
a t,/ ”' .__ UNTÂ G0 .zrç/ ' :S49 

R  É J “DO o \51 R0 E 2;E.;mx“¡ñã\11\'-G¡ BN_ F' 

\  ¡ggtñíg Ngãnt-.ÊÊ  - .  Aufãêíh sgçnñ i /___, 

¡ 31303 q2g635L _,”«~'”z# I  t oco¡ ' _f,., f, - É :Í»« f” DECLARAMOS QUE CONFERIM :EST cogu. com @É 

_ xi” e OORIGlNALE CONFIRMAMOSS EXA nao QT ' QM: 



33V» 

WttÍ-.RCEí/J. «ra/t rtrtrtrttroructu LTDA lt/IE 

,n.t...'rszr:itrtç:itr:n corstrrstrtrtrat. 

NÍFÊÉ íHZÚÊSBIJEIQO-'â CNF/c! tÍt.2..'Z8'i.UJ?.i$/0001-36 

EVANDEIR DOS Fãlííls 'FEElXIEtR/lx, brasileiro, ciivorciado, comerciante, 
residente e domiciliado a Rua DPetlro li, "M82, bairro Jardim America, na 
cidade de Piumhi MG, natural de Vargem Bonita MG, nascido em 18/08/1962, 
portador da Cedula de Identidade n° lvl- 2.597.960, expedida pela SSP/MG. 
CPF n° 433976626/72 e ALFlNDA tlllãlR/t SlLVA, tarasileira, divorciada, 
comerciante, residente e dornicitiaa »il Rua iÍlPedro ll, 1.182, bairro Jardim 
America, na cidade de FJàLrrrrrri MCS, CEP 379215000, rtatural de Piumhi MG, 
rtascida em z3/ttêà/t9ô4, portadora: ctz¡ (Bedula de Identidade n° M--6.232.47t, 
expedida pela SSP/MIG, (LPP n° 4ttrlt1Ei206/20, únicos componentes da 
sociedade timitada denominadas ltritEíFàClEAFtl/X Wl/\RCOPAN LTDA ME, inscrita 
no CNPJ n” 02.281,tQS/UOtIH-BES e ne. .JUCI-Zít/rü NIRE n° 312053332590-6 em 

25/11/1997. resolvem alterar Síírtt contrato social e o fazem mediante a seguinte 
clausula e condiçêio: 

O "JÍDjEBÍÍVO da sociedade Crue era :r explorzaçéio do comercêr; varejista de 
produtos alimentícios e gás dornebstico, a partir da presente alteração contratual 
passara a ser' a exploração do comerrcio \rarejista de mercadorias ent geral, 
com predominância de produtos alimentícios, ntinimercados, mercearias e 
armazene, comercio varejista de gets líqtrefeito de petroteo (GLP) e 

correspondentes de instituições "financeiras. 

1 

i 
i 
r 

l 
u 

F 

DESSA FOIQM/X os ..er/cris ctzms"rrri.r-rtvcns DA SOIZIEÍJADE, FICAM 
cousot-arq_rtraraz~zr_tz PASS/Wi A Ftlí-ZCEER FtãL/ls SEGUENTES CLÁUSULAS  ctamraiçzoes:  
CLAIJSLJLA PRtiirliE/RA  DEílQÚtl/llN/*tçíttíbt o nome etnpresarial de empresa e 
MIÉRCEAÊÍÀ Wi/ÂRCÚP/Ãiü LTÍLLÍX iI/ÍÉ (Art. 99.7, ll CC/ZOOÊ) 

CILAUSULA SEíGUiQIJ/X -- ããtãlitlí: A sszzde social esta situada a Rua Dedro li, 

1.176, bairro .Jardim America, na cidade de FJii/:rrhi it/lG ,CEP 15/925-000 

 
 

Cl_./-t.l.Jf“›lJl_/t 'FtEFRtÉE-LIRA  CLblE:ti§'í"i'CI ESOCI/tl-: O objetivo da sociedade e a 

expmraçâo do comercio varejista de mercadorias em gerat, com predominância 
de produtos alimentícios, minimercarctos, mercearias e armazene, comercio 
\Jarejista de gás Iiquefeito de petsoleo (GLP) e correspondentes de irrstituiç" 
frnanceiras. 

CLA .Est/LA QUARTA ›- tZJLPtT/tt.. SÕCHAL.; O capital social e de i5 

QOiOOQOO (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado em mo a 

corrente nacional assim dtst/ibttída entre os sócios: 

Evandeii' dos Reis 'Teixeira ............. ., “tú :motas .......................... ..Fmlt/DOOJ) 
DECLARAR/IOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA com 
o ORIGINAL E CONFtRMAMOS SUA EXATtDÃO 

Engine    o_ __À_o ,, u_ DEÊQÍÉ_      
' María Ido' Barra Gurt 
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Altinda Vieira Silva ........................... .. 10 quotas .......................... ..R$10.000,00 

TOTAL ............................................. .. .20 quotas ................. ..'.....ç._.R$20.000,00 

CLAUSULA QUINTA ~ CESSÃO DE QUOTAS: As quotas são indivisiveis e 
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 

outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se 

realizada a cessão, a alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA SEXTA s» RESPONSABILIDADE: A responsabilidade de cada 
sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social. (art. 1052, CCIZOOZ) 

CLAUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade e 
exercida pelo sócio EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, com os poderes e 

atribuições de Administrador. representando a sociedade Ativa e 
Passivamente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorização do outro sócio . (artigos 

997, Vl, 1.013,1.015,CCl2002) 

CLAUSULA OITAVA - RETlRADAS: A titulo de pro-Iabore e a debito da conta 
despesas administrativas ou equivalentes, o sócio EVANDEIR DOS REIS 
TEIXEIRA, fará jus a uma retirada mensal a ser determinada de acordo com a 

movimentação da empresa. 
CLAUSULA NONA - INICIO DE ATIVIDADES: inicio de atividades: A 
sociedade iniciou as atividades em 01/12/1997, e seu prazo de duração e por 

tempo indeterminado. (art. 997, CC/2002). 

CLAUSULA DÉCIMA - FILIAIS: A sociedade não possui filial, entretanto 
poderá a qualquer tempo abrirem filiais ou dependências, mediante alteração 
contratual assinada por todos os sócios. 

CLAUSULA DECIIVIA PRIMEIRA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
ADMINESTRADORA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, 
procedense-á a elaboração do inventario, do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apuradas. (art.1065, CCIZOOZ).  
 

    

PARAGRAFO PRIMEIRO -=~ Nos quatros meses seguintes ao ter 
exercicio social, a sociedade delibera sobre as contas e de 
administradores quando for o caso. (art. 1071 e 1072, parágrafo 2 a . 

CC/2002). 

PARAGRAFO SEGUND - 
ano, ate o dia 30 delãíàüwg objetivo de: 00315* 



l - Tomar as cotas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o 

balanço de resultado econômico; 

ll - Designar administradores, quando for o caso; 

lll - Tratar de qualquer outro assunto constante de ordem do dia. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A convocação para a reunião de socios sera feita 
mediante aviso contra recibo o, contendo a ordem do dia, hora, dia e local, com 

antecedência mini-ma de 21 dias da data da reunião. 

PARAGRAFO QUARTO = Dispensam-se as reuniões quanto os sócios 
decidirem por escrito, sobre a materia que seria objeto delas. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ CESSÃO DE QUOTAS: As cotas de 
capital social são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se 
postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual permite, observando o seguinte: 

l »- Os socios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a 

respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias. 

ll - Findo o prazo para o exercicio da preferência, sem que os sócios se 
manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas a terceiros. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FALECllVIENTO OU INTERDIÇÃO: Sobre 
o falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuara sua 
atividade com os herdeiros e sucessora. Não sendo possivel ou inexistindo 
interesse deste ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres serão 

apurados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em 
balanço especiaimente levantado com data de ate a 30 dias anterior a data do 

fato e pago conforme parágrafo primeiro. 

PARAGRAFO PRliViElRO - A liquidação dos haveres devera ser feita em 
moeda corrente nacional e pago em 6(seis) parcelas mensais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira 30 dias após a data do fato. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O mesmo procedimento será adotado em outros 
casos em que a sociedade se resolva em relação a seu socio. (art. 1.028 e art. 

1031, 00/2002).  
  

 

CLAUSULA DEClWlA QUARTA -«- EXCLUSÃO DE SOCIOS: Quand_ 
dos socios, representativa de mais da metade do capital social, i¡- 
um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da emresa em 
virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluídos da sociedad. 

PARAGRAFO ÚNlCO: A deliberação social depende de quorum esp: liado 
em reunião especialmente convocag  n_ ,cia 
acusado, observando o princfíãggmartigmguerurrâatmepmmftvemm o ORIGINAL E CONFlRMAMOS SUA EXATIDÂO 

DE 
CONHSSÃO PE E DE LiCiTAÇÃO ' ar a as raça F raira Barros Gourest 
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 JUNTA COMERCSAL no' ESTADO DE MINAS GERAls 

__ csánnco o REGISTRO sos o uRo:48'r8149 

“aim, EM 02072012 

SMERCEÀMA MARCOPAH LTDA ME# 

CLAUSULA DÉCHVIA QUINTA - DECLARAÇÃO: o administrador declara, 
sob as penas da lei, que não esta impedindo a exercer administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que ,vedem ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fe publica, ou a propriedade. 

(artlüll, parágrafo l, CC 12002). 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos no 
presente instrumento serão resolvidos da conformidade com a legislação 
vigente, aplicável a materia, especialmente o código civil Brasileiro. 

CLAUSULA DECHVlA SÉTlllilA - FORO: Fica eleito o foro de da comarca de 
Piumhi MG para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste contrato. 
E, por entrarem assim juntos e contratados, assinam o presente 

instrumento em 3(três) vias de igual teor, indo a primeira a arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as demais posteriormente 
devolvidas, depois de devidamente anotadas tudo na presença de duas 
testemunhas que também assinam - DECLARAMOS cus CONFERIMOS ESTA CÓPIA com 
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MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO ll N91176 *JD AMERICA, PIUMHI/MG 

FONE: (037)3371-2018 - E-MAIL: mercearíamarcopani)1@yahoo.com.br 
REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 401 /2016 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1112016 

MENOR PREÇO POR GLOBAL 

A empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG , inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72 DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) art. 3° da Lei Complementar n.° 12312006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(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 Federal n° 

8666193. 

PlUMHl/MG, 'I OUTUBRO DE 2016 

.1 \/ ' V 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

xxx \_ 



Secretaria de Governo da Presidencia da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariat e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
s arquivados nesta Junta Comercial e são             

Certificamos que as informações abaixo constam dos documento 

vigentes na data de sua expedição. 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

CNPJ 

Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

3120533290-6 

Endereço Completo; 
RUA D PEDRO II 1176 

Objeto Social: 
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, 
MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE 

CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA 

Data de Arquivamento do Ato Data de inicio de Atividade 

constitutivo 
25/11/1997 01/12/1997 

02.281 .02510001-36 

- BAIRRO JARDIM AMERICA CEP 37925-000 - PIUMHIIMG 

COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ~ 

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). 

             

    

.l  Capital Social; R$ 20.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração  VINTE MIL REAIS Empresa de PBQUBFIO 

325g; Capital Integralizado: R$ 20.000,00 pm** INDETERMINADO  ' VINTE MIL REAIS MICRO EMPRESA 
__ N (Lei 'Complementar 

n°123I06) 

Socio(s)IAdministrador(es) CPF/NIRE Norne Térrn. Mandato Participação Função 

484.116.206-20 ALFINDA VIEIRA SILVA xxxxxxx R$ 10000.00 SOCiO 

433.976.626-72 EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA xxxxxxx R$ 10000.00 SÓCIOIADMINlSTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 020712012 Número: 4878149 

Ato O02 - ALTERACAO 
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empresas) Anteoessora(s) Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

ALFINDA VIEIRA SILVA TEIXEIRA - CPF 31 10574321-1 xxxxxxx xx xxxxxxx 

48411620620 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 20 de Junho de 2016 15:52 

M Cbnfgmjg @moh/ga ÓIÍ;   :IJ/B 

Vessel-às; 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada diita te. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (wwwiucemgmggovbr) e clique em validar _erti ão. A certidão pode ser 

fi-'à 

validade de duas formas: 
1) Vatidação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n” 0160001300695 e visuaiize a certidão) f 

Iiiririõruiigrgrgiiiii ~ 402. 

amas:   4  f. &Ma; 



MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO II N91176 -JD AMERICA, PIUMHI/MG 

FONE: (037)3371-2018 - E«MAIL: mercearIamarCOQaMnQIQyahOOQm.br 
REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às cONOIçOEs DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 401 /2016 
MENOR PREÇO GLOBAL 

A EMPRESA MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n°02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72, DECLARA 

cumprir plenamente Os requisitos de habilitação definidos no 
Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei 

na Federal n01O.520/02, sob pena de responsabilizaçao nos termos da Iei. 

PIUMHIIMG, 19 de OUTUBRO de 2016. 

  EVANDEIR REIS TEIXEIRA 

Qualificação: REPRESENTANTE 



 

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

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N” Processo ........... .. 11 l 2.016 

lipo de documento. Proposta 
N i 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos .ao Processo identificado 

Protocolo"... 12577 l 201 6, quarta-feira, 19 de outubro de 2016 08:53:00 
Requerente. MOTA COMERC|AL LTDA- EPP _  _ L .. › 21.465.264I0001I90 

Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSTA _COMERCIAL E DOCUME 

DetaIhes..... 

r¡ " . 

m Q 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página 1 



DECLARAMOS Q 
0 ORIGINAL E C0 

UE CONFERNDS ESTA CÓPIA COM 

NFIRMAMOS SUA EXAT|D 0 

   Ferràlra Barros al ds Graças _ 

PREGDEIRA E Piumhi - HG 

Llcltaçbe¡ 
e contrato¡ - SAA 



 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep 

Secretaria de Racionalização e simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desanvcmlmento Económico de Minas 

]____ __-_. 

¡ucEMc Ma¡ m. rrmmts 13:52 

NIRE [da sede ou nm. quando a N” de Matricula do Ana 

sede Int em uulra UF) .lurlcllca N-lxilíür do COMÉWÃU 

31 210286968 2062 1 51556379-1 

!Código da Natureza 

1 - REQUERIMENTO 

NOME: 

ILMCKA). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte alo: N” FCNIREMP      

lililililiilllillilliillllli*“E  
SEDE - BELO HORIZONTE _ d' 

«ml 

17 Agosto 2015 
Data 

- Jóso DA JUNTA COMERCIAL 
DECISÃO SINGULAR 

w DE córneo conrso      
ums no ATO oo EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO r EVENTO J153543343312 

1 1002 - - ALTERACAO 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECON OMICAS (PRINCIPAL 

E E SECUNDARIAS) 

Representante Legal da Empresa .f Agente Aruiliar do Comércio: 

ITAUNA Nome:  r; água/r a m r: 4o ' E Local Assinatura: mma; "tf w 
Telefona de¡ Cont o: ã' P, ,zw-r 1.97..? 

E' DECISÃO causaram. 

 

 

I a' 

Data 

OBSERVAÇÕES 

MIIMTIH 

V 

 
MOJTA COMERCIAL LTDA - EPP¡ 

ânsia) Empresarianals) Iguallais) ou somelhantets): 

D SW D 5'" Processo em Ordem 
À decisão 

.íL._-'___ 
Data 

ü NÃO __r_r E] NÃO __r_¡ Responsável 

Data Responsável Data Responsávei 

'S59 5*“G'~“~^“ 2' Exigência 3' õdséncia 4- Exigência 5- Exigência 

. Processo em exigénda. (Vade despacho em mina anexa) 

Processo defendo. Publique-se e arquiva-se. B E] D E] 

Processo indeferido. Publiquese. í E  
Data cç§\áesponsável 

. . . V :'_ -. 

I DECISÃO COLEGIADA 2' Exigência 3' Exigência ¡_____ 'Êrdgaãncia 5' Brigênda 

Ú Processo em exigência. Mde despacho em folha anexa) ü &Qêf ,FU [j Processo deíarido. Publique-se e arquivssa.  
Ú Processo indeíerido. Publique-se. .. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIFICO a Rsorsrno 903o NRo.-5566123 

nrmlm 

EM 1 &081201 5 

PROTOCOLO: 1 5I556.B?9-1 

" '~ .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
documento, acesse www.jucerng.mg.gov.br e informe n” do protocolo 155563794 e o código de segurança TJou 
digitalmente e assinada em 19/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

Certifico registro sob o n° 5566123 em “IB/UBIZOTIS da Empresa M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP, Nire 312102869 

imariawraça/ Ferre : EGOEI Lic¡ ções e Contratos - '  



SEGUNDA ALTERAÇÃO (JONIRATUAL DA SOCIEDADE EVIPRFSÁRIA LMIIADA 
DINOVIINADA DE : (cmsOLmAnA) 

M0. TA. COMERCIAL LTDA - EPP 

IJDNIVON APARECIDO DE SOUZA, brasileiro, casado, por regime de separação de bens, 
comerciante, nascido em Brumadinho-MG aos 24/02/1977, filho de Alcino Antunes de Souza e Maria 
Andrezinha de Souza, residente e domiciliado em Itaúna-MG, à Rua Vô Almira, n.° 111, Bairro 
Morada Nova, CEP 35.680-312, portador da C.I. n.° MG-7.624.729, expedida pela SSP/MG e CPF 
002.899.956-80. 
ADRIANA (IINÇALVES DE CARVAIH) RABEIO, brasileira, casada, por regime e comunhão 
universal de bens, comerciante, nascida em Itaúna-MG aos22/ 10/ [971 , ñlha de Elson José de Carvalho 
e Laudelína Antônia G. de_ Carvalho, residente e domiciiiada em Itaúna-MG, à Rua José Beba, n.° 104, 
Bairro de Lourdes, CEP 35680-201, portadora da C.I. n.° MG-10.1S7.773, expedida pela SSP/MG e 

CPF 838.216.436-68. 
IJNICOS sócios da Sociedade Empresária Limitada, denominada M.0.T.A. COMERCIAL LTDA - 
EPP, com sede em Itaúna-MG, à Rua Veneto Nogueira Pedrosa, n.° 12, Bairro Aeroporto, CEP 35.681- 
030, inscrita no C.N.P.J. n.° 21.465.264/0001-90, tendo seu contrato social de constituição arquivado 
na JUNTA COMERCLAL DO ESTADO DE NILNAS GERAIS - JUCEMG sob n.° 31210286968, em 

25/ 1 1/2014, e, posterior alteração contratual arquivada sob n.° 5505717, em 12/05/2015. 
RESOLVEM, de comum acordo alterar o instrumento contratual acima mencionado, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

PRINIEIRA - DO OBJETO SOCIAL:  
O objeto social da sociedade tica alterado para o COMERCIO ATACADI§TA DE MERCADORIAS 
EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS EM GERAL, DE CESTAS BASICAS EM GERAL, DE PRODUTOS 
DE PADARIA EM GERAL, DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS EM GERAL, DE LATICÍNIOS E 

FRIOS EM GERAL, DE CARNES E DERIVADOS EM GERAL, DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES EM GERAL, DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS EM 
GERAL, DE MATERIAL DE LIIVIÍPEZA EM GERAL, DE ARTIGOS PARA FESTAS EM GERAL, 
DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO E PAPELARIA EM GERAL, DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EM GERAL, DE 
CALÇADOS EM GERAL, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E BRICOLAGEM EM GERAL, E, 
DE FERRAMENTAS E FERRAGENS EM GERAL. 

SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: x 

u: 
PRIMEIRA: 0,4 DENOMINA ÇÃO SOCIAL 

A .sociedade gira sob a denominação social de M.O.T.A. COMERCIAL LTD P. 

digitalmente e assinada em 19/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 



n] SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO 

MÊOJZA. COMERCIAL LTDA - EPP fi; 02 

SEGÍHVDA: DO OBJETO SOCIAL 

O objeto social da sociedade é o COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM 
PREDOMINÂNCM DE PRODUTOS ALILENTÍCIOS EM GERAL, DE HORHFRUTIGRANJEIROS 
EM GERAL, DE CESTAS BÁSICAS EM GERAL, DE PRODUTOS DE PADARIA EM GERAL, DE 
BEBIDAS NÃ 0 ALCOÓLICAS EM GERAL, DE LA TICÍJVIOS E FRIOS EM GERAL, DE CARNES E 
DERIVADOS EM GERAL, DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM GERAL, DE PRODUTOS DE 
HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS EM GERAL, DE ÀMTERML DE LIMPEZA EM GERAL. DE 
ARTIGOS PARA FESTAS EM GERAL, DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORÀM TICA 
EM GERAL, DE AMTERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA EM GERAL, DE ARTIGOS DO 
VESTUARIO EM GERAL, DE CALÇADOS EM GERAL, DE !MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
BRICOLAGEM EM GERAL, E, DE FERRAÀMNTAS E FERRAGENS EM GERAL. 

TERCEIRA: DO ENDEREÇO 

A sede e Foro da sociedade são na cidade de Itaúna-MG, tendo seu endereço à Rua Venero Nogueira 
Pedrosa, n. ° i2. Bairro Aeroporto, CEP 35. 1581-03 0. 

QUARTA: D0 PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

O prazo de duração da Sociedade e' por prazo indeterminado, iniciando-se suas atividades em 25 de 
novembro de 2014. 

QUINTA .- po CAPITAL saem.- 

0 Capital Social da Sociedade é no valor de R3 i' 00. 000, 00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 
(Cem mil) quotas no valor unitário de R3 I, 00 f Um real) cada, totalmente integralizado em 06 
de abril de 2015, distribuido entre os sócios da seguinte forma: 

RON¡ VON APARECIDO DE SOUZA ............................... .. I. 000 QUOTAS... 01% .... .. RS 1.000, 00 

ADRIANA GONÇALVES DE CARVALHO R.-iBELO......... 99.000 QUOTASs.. 99% .... .. R5 99.000,00 

SOMA ' 100. 000 QUOTAE. . 1009/6 ..... ..R3 100 000,00 

SEXTA : DAS RESPONSABILIDADE.? DOS SÓCIOS 

A responsabilidade de cada sócio e' restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capita! social. 

A sociedade é administrada pelos sócios RONIVON APARECIDO DE SOUZA e ADRIANA 
GONÇALVES DE CARVALHO RABELO, representando a sociedade com amplos e totais poderes 
na gestão dos negócios, junto a estabelecimentos de créditos, repartições públicas, autarquias ou 
mistas, assinando, isoladamente ou em conjunto todos os documentos da sociedade, cabendo assim 
a representação em juízo ou fora dele. 

Parágrafo Único: Veda-se aos sócios o direito de usarem a sociedade em atividades alheias ao 
seu objeto social, tais como: avais, endossos, fianças, hipotecas, garantias en¡ favor de terceiros, 

ficando assim tais atos nulos de pleno direito. [ú 
c. 

  
.  2ã›  ' eita Barros Gouiart 

› - E .u EERA % Licitações e ontratos ~ SAAE Piumhi- MG 

        
t Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico registro sob o n" 5566123 em 'IBiUBi2015 da Empresa IVI.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP, Nire 31210285968 e prot colo 15556979_ - 

17708/2015. Autenticação: 2519BB70866C90F5ECE64Aa61578223837530855. Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral. ara validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/556879-1 e o código de segurança TJou Esta cópi foi autenticada 
digitalmente e assinada em 19i08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  pág. 315 SE RÉÍÀIIIIGE 

 



M. O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP 

OITA VA : DA RETIRADA PRÓ-LABORE 

Os sócios, RONIVON APARECIDO DE SOUZA e ADRIANA GONÇALVES DE CARVALHO 
RABELO, têm direito, a titulo de pró-labore, a uma retirada mensal dentro dos limites permitidos 
pela legislação do Imposto de Rendo. 

NONA: D0 FALECmENro DE SÓCIOS 

No caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros poderão continuar na sociedade. indicando 
um representante junto à mesma, a qual substituirá o sócio falecido nas suas jmções administrativos 
na sociedade, ou o sócio remanescente ejetuará o pagamento aos herdeiros de seus haveres_ 

DÊCIñdA: DA INDIVTSIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: 

As quotas da Sociedade são indivisivets e não podem ser transferidas ou alienados sob qualquer 
titulo sem o consentimento do outro sócio, a qual fica assegurado o direito de preferência em 

igualdade de condições_ 
a 

,N DÉCIMH PRIMEIRA: DA ABERTURA DE FILIAJS: 

  

A sociedade não possui filial, podendo, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, 
no país ou fora dele. por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios. 

DÉCIMA SEGUNDA: ms PROIBIÇÕES 

Os administradores RONIVON APARECIDO DE SOUL! e ADRIANA GONÇALVES DE CARVALHO 
RABELO, declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da 
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
folimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo. fé pública ou propriedade. 

DÉCIMA TERCEIRA: D0 EXERCÍCIO SOCIAL 

O exercicio social coincidirá com o ano civil, abrangendo o periodo de O] de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano, quando se procederá ao levantamento final das demonstrações financeiras do 
exercício, ::parando-se os lucros ou perdas. 

DÉCIMA QUARTA: DOS LUCROS E PERDAS 

A participação de cada sócio nos lucros ou nas perdas apuradas, será proporcional à sua 
participação no Capital social integralizado na sociedade_ 

Parágrafo Único: Os Lucros ou perdas apuradas, poderão ser distribuidos ou suportados pelos 
sócios, na proporção de suas quotas de capital, ou, na concordância das partes, serem transferidos 
para como de Reserva de Lucros ou prejuízos Acutnulados, Conjñrme o caso, para o exercício social 
seguinte. 

'  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
. Certifico registro sob o n” 5566123 em 18/08/2015 da Empresa M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP, Nire 31210256968 e pro ocolo 155569791 - 

' 17108/201 5. Autenticação: 2519BB70866C90F5ECE64A861578223637550558. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para vaiidar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 1515568794 e o código de segurança TJou Esta cóp foi autenticada 
digitalmente e assinada em 19l0Bi2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  pág. 4x5 



M. 0.71.4. COMERCIAL LTDA - EPP 

pecou QUDVTA: DOS CASOS DMISSOS 

As cláusulas e condições omissos neste instrumento nono-atual. serão regidas pelas leis vigentes do 

país sobre o assunto. 

DÉCm-IA SEXTA: 

Os sócios elegem o Foro da Comarca de Itaúna-MG, para dirimir todas e quaisquer dúvidas e 
omissões decorrentes deste instrumento de contratual. 

t( 

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento. 

Itaúna-MG, 23 dejulho de 2015 

  CIDO DE SOUZA NÇÃLVES DE CARVALHO 
Admirlístrador RABELO 

Sócia administradora 

   

" % 

_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
' Cerüñco registro sob o n° 5566123 em 18/0812015 da Empresa M.0.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP, Nire 31210236968 e otocolo 155569791 - 

17/08/2015. Autenticação: 2519BB7U866C90F5ECE64A861578272363758088. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Ge i. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15/555979-1 e o código de segurança TJou Esta cópia foi autenlicada 
digitalmeníe e assinada em 1910812015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

  
 



Secretaria de Governo da Presidência da República' = 

Secretaria Especial 3a Micro a Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresañaí e integração 
Secretaría de Estaca:: de Oesenvoivimenm Eccnômioo de Minas Gerais 
Junia Cemercia¡ do Estado_ de Minas Gerais 

Certêdâo Simpíifícada 
Cartiñcamos que as. infarmações abaixo constam dos documentüs arquãvados nesta Junta Comerciaê e são 
vigentes na data se sua expediào. 
Name Emmesarêaz: Mnàfix, COMERCIAL LTDA - EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARãA LiMITADA _ _ _ 

Nízmem de Edentifãxâação do ' cup.: " Data da àxquêvamanío do Ato Data de Início de Atêvâriade 

Regísm) de Empresas ~ NIRE Cansmutfrvo ¡ 

3121 0236958 21,4á5.2es41co91~99 25m 312914 2m '112914 

Endereço Surubim: u u u 

RUA vmeaa NOGUEIRA 9505103». a2 -- BAJRFEOJXERGPORTO CE? 358814330 ~ ITAUNNMG 
0h§eto Social: u u u u 

_COMERCIO ATACADâSTA DE MERCADORÂAS EM GERAL COM PRÉOOÀMNÀNCIÀ DE PRODUÊOS áLlMñNTlcíüS ÉM GERAL. 
DE HORTIFRUTIGRANJEÍRDS EM GERAL, Dá CESTAS BÁSICAS EM GSRAL, DE PRÚDUTOS_ DE ?ADP-Rm EM GERAL, GE 

&EBDAS NAO ALCOOUCAS EM GERA!... DE LÀTSCÉNÍQS E ?R108 ÉM GERAL, DE CARNES E DERIVADOS EM GERAL, DE 
&UPLEMENTOS ALEMENTRRES EM ÊERAL. UE PRQDUTOS DE HSGiENE PESSOAL E COSMETECOS EM GÊRÀL, BE MATÉRÃAL 
DE LIMPEZA EM GERAL, DE ARTãGQS PARA FESTAS EM GERAL DE SUPRÍMENTOS E EOUÊPAMENTDS DE JNFORMATICA EM 
GERAL, DE MATERMÀ_ DE ESCRETORIO E PAPELAREA EM GERFL. DE. ARTIGOS E30 VESTUARIO EM GERAR!... DÊ CÀLCÀDOS 

EM GERAL, DE NLÀTERÍAL DE CONSTRUCAO E BRÊCOLAGEM EM GERÂL, E., QE FERRAMENTAS É FERFÀGENS EM GERAL. 

capita: Soda:: RS 199.090.139 _ Microempresa ou Prazo de Duração 
sem um. mms Empresa de Pequeno 
Capim¡ Integralizadc: as :cansam 9°” lNüãTfRfuãlNADü 

ggm Mg_ gays ÉMPRÉSÀ PEQUENÚ 
PORTE - 

(Lei ccmplerztemar 
rr°123JDô) 

Sócuqsyhdmmisàradoráas) À 

CPFJNIRE Nome ~ Térm. Mandato ?artícipação Função 

838.236.435-58 ADRIANA GONCÀLVES DE CARVALHO RABELO moocxx R3 99.660,00 SÓCIOIÀDMíFHSTRADOR 

í302.899.9fr5«8_0 RONÍVON ¡ÂPÀRECIDO DE SOUZA xxxxxxx RS 1.000,00 SÓGJOfADMiNESTRADOR 

Status: xxxxxxx Situação: ATNA ' 

Ultimo Arquivamento: xsíosxzozs Número: 5586123 

Aío G92 - ALTERAÇÃO 

Eventoafs) 2244 - _ALTÉRACAG-DE ATÍVEUADES ECONÔMICAS (PRíNCâPAL E SECUNDARLAS) 

2015 - ALTERACÂO DE ÕBJETQ SOCEÀL 

55'¡ - CONSOLFÚÀCAO DE CONTRAYOJESTATUTO 

NADA MMS# 

Beio Horizonte, 31 de Agosxo de 2016 14:28 
A F 

R¡ «r 59mm¡ :a (É 
as RETAMAGE ' ' 

  (Sermão Sâmplêfzcada-Dágüal emâtãaja gaia' Junta Comerciaf d:: Estaria de Minas Gerais a certificada digitalmente. Se d a." 
autentéoâdacis destaeentidãa. acesse o site da JUCEMG (www.;ucemg.mg.gcv.br; e clique em validar certiaãa. A sanida- 
vaiicãaãa de duâa formas: 
1) Vakidaçâza por envio de arquivo iupioad; 

2)_ Vatldaçãc) visuai ídígãte o 21° 6160001884106 _e visuaàize a certidão) & 111mm HW :m 
1615373054 
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~ M.0.T.A COMEBCIAL LTDA EP  
CNPJ: 2 I .JÍLTJÍÊ-l/(Illlll -90 INSC. ESTAII: llll247l-'lliü0ll97 
IIIÍA YIENISIIÍI Nlllllilülllxl PEIIIHISA 12 IIAIIIIIIÍ AIEIIÍIPOIITÍI 
ITAÚNA NÍÍNEÍS GERAIS CIEP: Iiíñíll-ÍIZBÍD 

EMAIL: LIlÍlTtlíÍalllMWFACIIRIEIIÍÍIL\L@IIlITNIL\ILCIIM 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 

MG 

MINAS GERAIS 

Diretoria de Contratos e Licitações 

Praça Zeca Soares n? 211- Centro 
Piumhi-MG - 

ANEXO VI 

'P3 MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

A EMPRESA M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP, SITUADA NA RUA VENERO NOGUEIRA PEDROSA N912 

BAIRRO AEROPORTO , CEP.35681.030 ITAÚNA MINAS GERAIS EMAIL: Iicitacaomotacomercial@hotmaiLcom 

INSCRITA NO CNPJ:21.465.264/00O1-90, E INCRIÇÃO ESTADUAL NE' O02471486.00-97 37-3241-6815CUJO 
REPRESENTANTE LEGAL O SR. RONIVON APARECIDO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA VÓ ALMIRA N9111 BAIRRO 

MORADA NOVA CEP:35681.012 ITAÚNA MINAS GERAIS EXERCE A FUNÇÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR 

DA DO RG N? MG7.624.729 E CPF N9002.899.956.80 DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 
legais para quaiificação como 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 39 da Lei Complementar n.? 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer 
dos impedimentos do § 49 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabeiecido nos arts. 42 a 49 da citada Iei. 

  M.o T *  LTDA EPP 
RECIDO DE SOUZA 

CPF:002.899.956.80 

RG:MG7.524.729 

IAONNHO 

I tTAúuA - 

M.O.T.A COMERCIAL LTDA 

21.455.254/0001-90 
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' M.0.T.A COMERCIAL LTDA EP 
CNPJ: 2l.-l65.26sl/00IIl-90 INSÍÍ. EISTAID: ÍI02él7lzIIIÍi0ÍI97 
“ITA VlüNlâlll) NOGUEIRA PEDROSA [2 IIAIIIIICI AEHIIPOIITO 
ITAÍJNA DIINAS GERAIS CIEP: 2316814931¡ 

IEDIAIL: LICITACAÍINIOTAQÍONIEIICIAL@IIIITIHAIL.IÉORI 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 
MG 

MINAS GERAiS 

Diretoria de Contratos e Licitações 

Praça Zeca Soares n? 211- Centro 
Piumhi-MG - 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ¡0211/2015 

qTIPO; MENOR PREÇO PREÇO GLOBAL ' 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO As CONDIÇOES 

DE HABILITAÇÃO 

A EMPRESA M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP, SITUADA NA RUA VENERO NOGUEIRA PEDROSA N912 
BAIRRO AEROPORTO , CEP.35681.030 ITAÚNA MINAS GERAIS EMAIL: IicitacaomOtacOmercia|@hOtmai|.com 

INSCRITA NO CNPJ:21.465.264/OO01-90, E INCRIÇÃO ESTADUAL N9 00247148600-97 37-3241-6815CUJO 
REPRESENTANTE LEGAL O SR. RONIVON APARECIDO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA VO ALMIRA N9111 BAIRRO . 

MORADA NOVA CEP:35681.012 ITAÚNA MINAS GERAIS EXERCE A FUNÇÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR 

DA DO RG N9 MG7.624.729 E CPF N9O02.899.956.8O DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação A 

definidos nO Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 49, VII da Lei Federal n910.520/O2, sob pena de & 
responsabilização nos termos da Iei. 

W 

ITAÚ 19 DE OUTUBRO DE 2016  
-~ i7 

M.O.T. . OMERCIAL LTDA EPP 

RONIVON APARECIDO DE SOUZA 
CPF:002.899.956.80 

RG:MG7.624.729 

g\ RHIVIBÍ" “nn” -'  |.A0toP°“° ' c i 

.M - um 
M.O.T.A COMERCIAL LTDA LIYAU 

21.465.264/0001-90 y» 



1x % 

\  V 

M.O.T.A. MERCIAL LTDA EPP i RONIVON 'PARECIDO DE SOUZA  
CPF:002.899.9S6.80 

Página 1 

 DE.0.T.A COMERCIAL LTDA EP 
!TN PJ: 21.165.213 l / 0001 -90 INSIÍ. ESTA": 00217 1111100097 

“FA VENERO NÍDGIIEI llzl PEDROSA 12 IIAIIIlIII AÍIIIIIPÍDIPIÍÍ 
ITAÍTNI¡ MINAS GERAIS (IEP: 35.681-031) 
IENIAI I.: LIIÍTTAÍÍX-\IIRIIITAIÍONI I*IIIÍÍII\ L@llll'l".\lx\ I LJÍIINI 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 

MG 

MINAS GERAIS 

Diretoria de Contratos e Licitações 

Praça Zeca Soares n9 211- Centro 

Piumhi-MG - 

ANEXO VII 

,O ' MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

A EMPRESA M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP, SITUADA NA RUA VENERO NOGUEIRA PEDROSA N912 

BAIRRO AEROPORTO , CEP.35681.030 ITAÚNA MINAS GERAIS EMAIL: |icitacaomotacomercial@hotmai|.com 
INSCRITA NO CNPJ:21.465.264/0001-90, E INCRIÇÃO ESTADUAL N9 002471418600-9? 37-3241-6815CUJO 
REPRESENTANTE LEGAL O SR. RONIVON APARECIDO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA VO ALMIRA N9111 BAIRRO 

MORADA NOVA CEP:35681.012 ITAÚNA MINAS GERAIS EXERCE A FUNÇÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR 

DA DO RG N? MG7.624.729 E CPF N90O2.899.956.80 infra-assinado 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 29 da Lei m9 8.666/93. 

RG:MG7.624.729 

MATA. comem 

Rüatkjgngrg ftigãygjlâj-TÊVÍÉÍÀI. A ' . 4 

@Ji-praticam == usam-ã": _ - 

É Itaúna =- iaaaaae e 
M.0.T.A COMERCIAL LTDA E” . GJ 21.455.254/0001-90 “ 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema.. ......  Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 1 1 I 2.016 

"yo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos' ao processo identificado 

Protoco|o..... 12571 I 2016, quarta-feira, 19 de outubro de 2016 08:05:00 
Requerente. SUPERMERCADO TUIUTI LTDA . 65.232.928I0002I28 

Finalidade... PROTOCOLO DE PROPOSTA COMERCIAL E DOÇUME 
DetaIhes..... ' 

Ó 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumenlosm .rpt 



SAÂÍÊÍXÀÍE  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 2338231610001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
ANEXO 111 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) WESLEY CARLOS 
NASCIMENTO, portador do Documento de Identidade n.° MG-107.09217, 
como representante da empresa SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, CNPJ nO 

65.232.928/0002-28, 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 valioso. 

.rf- “k 

Nome legível: Moacir Alves Costa 

Qualificação: sócio-proprietario 'F  555135901* 9551415513** 

_v_ 53811293) ilüllíílll _A . 

Pinglrní t": - 

NBS. ,, ijfa 'l _ " 

Atenção: Reconhecer firma. 
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MINISTÉRIO DAFAIENDA 

-  
_À ¡_ T cadastro-da Pessoas Físicas 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

  
' Número A 

433.177.586-00 
Nome 

MOACIR ALVES COSTA  
 Nassirñenio 

. _  186.2 __  _ 

À .Ç'M*§QQjMFRÕVA'NTE'L_DElnàiâlmzFlçnçãp;  j_ 
  

- ~* -- - - __... __._._-.:-   

::(55166 DE CONTROLE 

D5FA.6EF5.23D4.1319 

nucmade deste comprovante deverá Aaute 
ada-;ná lntemat. no endereço     

 

   gceitfa._fázenda.gov.br 
Gota-nçirovánte emitido P913 

É - z gaêégitarFgacieral-do Bras" T_  à dia" 21H2J2o1a (hora e data de Brasilfá) -. ~ 

d¡ ito verificaHor: 0D_ '   

f: w; 

DÉCLARAMOS aus courenmos :sm com». com Í 

o QRIGINAL E CONFIRMAMOS sua EXATIDÃO         "comissão Psnmgbá z o LlClÃ 
as er ra Barra u srt 

- __ - ...Eñêãgçlgnug prumm . me), 

 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

__ Secretaria de Racionalização e Simplificação 

_' Departamento de Registro Empresarial e integração 

'N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)   las 50' Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

\JIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N” de Matricula do Agente 
sede loi- em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

T - REQUERIMENTO  lLMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MlNAS GERAIS 

Nome;  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) N° FCNIREMP 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato:       
N” De? CÓDIGO cooioo oo 

 

VIAS i. DO 'ATO EVENTO QTOE DESCRtÇÃO DO ATO i EVENTO 4153594250170 

1  j 002 ALTERACAO 
'jí 2001 1 ENTRADA DE SOClO/ADMIMSTRADOR 

a 

â 

' 5mm Representante Legal da Empresa i' Agente Auxiliar do Comércio: 

'“~ Local Nome: q Assinatura: 
' j§ agosto 2016 Telefone de Contato: 

_N Data 

2 - uso DA JUNTA COMERCIAL 
[:| DECISÃO siNCuLAR |:[ DECISÃO COLEGIADA _ 

Nomegs) Empresariauais) igual(ais) ou semen-tantas): lj Sm lj SW¡ Processo em Ordem 
. A decisão 

f'. _I__l' 
Data 

lj NÃO **-'r_-¡ E! NÃO ?J-'I Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR  2' Exigência 3*' Exigência l 4'* Exigência 5* Exigência 

D Processo em vigência. (Vide despacho em fotha anexa) ' 

Dãocesso deferido. Publique-se e arquiva-se. a E] E] ij " 
E ocesso indeferido. Publique-se. 

     :Iàl 
. Data Responsável i 

DECISÃO COLEGIADA _ _ A a _ _ \ 
T 2” Exigencia 33 Exigência 4° Exigência 5*' Exigência _ 

É Processo em Vigência. (Vide despacho em folha anexa) r E' Processo deferido. Publique-se e arquiva-se, EI EI [j E] 
É] Processo indeferido. Publique-se. 

g _nãçumggqug ÇONFERIMOS ESTA CÓPIA com R  
ozemeiiittseetisinmtlaos sua EXATIDAO voga! voga_ Vo 

Presidente da Turma 

A 5 \Ar 
_ \J- 

   

OBSERVAÇÕES 

" REGOEIRA 
; Licitações e contratos - SAAE Plumhl - M r 

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
___' 751; 'Certifico registro sob o n” 5820163 ern 22/08/2016 da Empresa SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, Nir 

'Í DYIUT/Zülô. Autenticação: 519937ET4F1õ3BF4DOA8D2DA236423õA11101720. Marirtely de Paula Bom 
documento, acesse www.iucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16/44108' e'o codigo de seg 
digitalmente e assinada 'em 2210812016 por Marinely de Paula Bomfim v Secretária- 

    -040839 e pr. -. 164410830 - 
=' ' l: Validar este  tutíatttttw? M.- .M,   



Registro Digital 

Capa de Processo 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE \ 

2 É 

Identificação do Processo 

1 J E O 
rã” o à. 

(On... -. »A09 

Número do Protocolo Número do Processo Móduío Integrador Data 

@#441 .O83-O .J163594250170 07/07/2016 

CPF 
mentíñcação do(s) Assinante(s) 

Nome 

433.177.586-00 MOACIR ALVES COSTA 

 

.  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
'73 - Certifico registro sob o n° 

DEGLARAMOS eua caursaamá em CÓPIA COM 
o ORIGINAL e comrmmamos sua ExArmAo 

2 z ' - ' 

Maria das Gracia Ferreira É 1 "' GOEJRA erros Gou art P 
LÍCÍÍHCÕBS a contRrE tos - SAAE Piumhi - MG 



SUEERMERQADO TUIUTI LTDA 
SA ALTERAQÂO CONTRATUAL 

_n__.____..____.-__nua..-_._.___g.___1_.u._t___a__.____-_.___._-_.____q.._:_:q___ ____.___-n__ç__:-.-_..__:__q.-____u_.______.___._.___..._:_______._-___::_.___ 

Pelo presente instrumento particular, MOACIR ALVÊ COJSIA, Brasileiro, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, residente e 
domiciliado à Rua Armando Viotti nr. 19/101, bairro Centro em Piumhi/MG, 
CEP: 37925-000, portador do documento de identidade M 2 749442 expedido 
pela SSP/MG e CPF: 433.177.586-00, IMACULAQA CONCEICAO PEREIRA 
COSTA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, 
comerciante,residente e domiciliada à Rua Armando Viotti nr. 19/101 bairro 
Centro em Piumhi (MG), CEP: 37925-000, portadora do documento de 
identidade nr. M 4 479167 expedido pela SSP/MG e CPF nr: 970.849.306-63, 
e _ERIKA MARIA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 02/05/1991 em 
Piumhi/MG, comerciante, residente e domiciliada à Rua Armando Viotti nr. 
191101, bairro centro em Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, portadora do 

- documento de identidade nr. MG 17.650.719 expedido pela SSP/MG e CPF nr. 
W 105.178.696-75; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que explora 
o ramo de comercio varejista no ramo de supermercado, comercio varejista de 
GLP gás liquefeito de petróleo e agente recebedor de contas de telefone, gas, 
luz, agua e esgoto, etc e de outros títulos e valores, sob a denominação social 1 

de SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, estabelecida em Piumhi (MG) à Rua 
Armandio Viotti nr. 19, bairro Centro, CEP: 37.925-000, inscrita no CNPJ nr. 
65.232.928/0001-47 , com contrato social devidamente registrado na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG sob o número 
31204040839 de 20/01/1993, e última alteração contratual de numero 5228983 
de 17/02/2014 resolvem alterar o referido contrato social como a seguir o 
fazem: 

I - É nesta data admitida a sócia ELISA DE FATIMA COSTA, brasileira, 
solteira, nascida aos 26/05/1998 em Piumhi/MG, comerciante, residente e 
domiciliada à Rua Armando Viotti nr. 19/101, bairro centro em Piumhi/MG, 
CEP: 37.925-000, portadora do documento de identidade nr. MG 20.005.127 
expedido pela SSP/MG e CPF nr. 105.178.666-50; 

transfere para a sócia ora admitida ELISA DE FATIMA COSTA, 129 (cento e 
vinte e nove) quotas de sua partição recebendo o vaior de R$ 6.450,00 (seis 
mil, quatrocentos e cinquenta reais) e dando quitação no ato da assintaura 
deste instrumento; 

lll - O Sócio MOACIR ALVES COSTA, neste ato cede e transfere para a sócia 

  
 

  T..Qa¡="_*;_2_I1§Y:=JF'-'ÍÊI§ÉTFI'TIMA COSTA, 1.081 (hum mil e oitenta e uma) quotas 

OORIQNALECON 5; h  g., 1._ rec bendo o valor de R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e ü  o quitação no ato da assintau deste instrumento; 

 PE »r- 
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SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
BA AL TERA CAO CONTRA TUAI: 

lV - Dessa forma, o capital social da empresa que é de R$ 605.000,00 
(seiscentos e cinco mil reais) já totalmente integralizado, fica distribuído aos 
socios da seguinte forma: 
- MOACIR ALLES COSTA: 8.470 (oito mil, quatrocentas e setenta) quotas no 

valor individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, totalizando R$ 
423.500,00 (quatrocentos e~vinte e três mil e quinhentos reais); 
- IMACULADA CONCEICAO PEREIRA COSTA: 1.210 (hum mil, duzentas e 
dez) quotas no vaior individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, 
totalizando R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais); 
- ERIKA MARIA COSTA: 1.210 (hum mil, duzentas e dez) quotas no valor 
individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, totalizando R$ 60.500,00 
(sessenta miI e quinhentos reais); 
- ELISA DE FATIMA COSTA: 1.210 (hum mil, duzentas e dez) quotas no valor 

A) individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota_ totalizando R$ 60.500,00 
' (sessenta mil e quinhentos reais); 

V - A administração da sociedade passa a partir do presente instrumento a ser 
exercida pelo sócio MOACIR ALVES COSTA aos quais competem, privativo e 
individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial da sociedade, 

DESSA FORMA, OS ATOS CONSTÍITUTIVOS DA SOCIEDADE PASSAM A 
REGER-SE PELAS CLAUSULAS CONSOLIDADAS: 

PRIMEIRA - DA DENOMINACAO SOCIAL E LOCALIZACAO 

A sociedade girará sob a denominação social de SUPERMERCADO 
TUIUTI LTDA, com sede, estabelecimento e foro na cidade de Piumhi (MG), à 
Rua Armando Viotti nr. 19, bairro Centro em Piumhi/MG, CEP: 37.925-000. 

f¡ SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL 

A sociedade tem como objetivo o comercio varejista no ramo de 
supermercado, comercio varejista de GLP gás liquefeito de petróleo e agente 
recebedor de contas de telefone, gás, luz, água e esgoto, etc e de outros titulos 
e valo res; 

DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM H 
O ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

Maria das-Õraç rrêfra Êarros ÊouIart 
REGOEIRA 

Licitações e Contratos - SAAE Plumhl - MG  
;Em Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n” 5820163 em 22I08I2016 da Empresa SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, Nire- -'- 
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S UPERMERCA DQ TUI U TI L TDA 
BA AL TERA CA O CONTRA TUAL 

___:____un_p_..u..-un._____u__-_.__________________-.w-.._________..__._.u.._.___ ____-____:__›__-________:___ç__-________:______u_.----p-nnunun_q_____ 

TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo de duração da sociedade é indeterminado tendo iniciado suas 
atividades em 05 de dezembro de 1992: 

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de RS 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais) dividido 
em 12.100 (doze mil e cem) quotas com o valor unitário de R$ 50.00 (cinquenta 
reais) distribuido entre os sócios da seguinte forma: 
- IAQACIR ALVES COSTA: 8.470 (oito mit, quatrocentas e setenta) quotas no 
valor individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, totalizando R$ 
423.500,00 (quatrocentos e vinte e três mii e quinhentos reais); a - IMACULADA CONCEIÇÃO PÉIRÀ COSTA: 1.210 (hum mil, duzentas e 
dez) quotas no valor individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, 
totalizando R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais); 
_-__I§RIK_A_MARIA COSTA: 1.210 (hum mil, duzentas e dez) quotas no vaior 
individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, totaiizando R$ 60.500,00 
(sessenta mil e quinhentos reais); 
- ELISA DE FATIMA (LSTA: 1.210 (hum mil, duzentas e dez) quotas no valor 
individual de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada cota, totaiizando R$ 60.500,00 
(sessenta mil e quinhentos reais); 

QUINTA - DAS FILIAIS 

A sociedade possui filiai a Rua Severo Veloso nr. 1155, bairro Nova 
Esperança em Piumhi (MG), CEP: 37925-000; inscrita no CNPJ nr. 
65.232.928/0002-28; devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG sob o número 31902343373 

/j SEXTA - DA I-:ORMA DA SOCIEDADE 

SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO 

Maria das raügãaaoEgAE Piumhi - MG Licitações e contratos - 
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digitalmente e assinada em 22I08I2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Serei. 

« 40839 e protocoio 164410830 . 
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“fa, 

SUPERMERCflDO TUIUTI LTDA 
BA ALTERAÇAO CONTRA TUAI: 

. . . . . . . p' l N Eram¡ 's TA CÓPIA com 

judicial e extrajudicial da sociedade, gEgiârãànüêggãFfâmâmos SUA EXÀNDAO 

OITAVA - DA RESPONSABILIDADE nos socIos Em n¡ @já 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao v _ i N ¡JCHAÇÃO 
todos respondem solidariamente pela integralização d 6 

Mar a raç s Éerralra Êarros Goulart 
LI lt Õ C PÉQEIGOEEÊÀAÀE Piumhi MG C 8 93 9 on TB - " NONA - oo EXERCICIO SOCIAL ° 

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao termino do 
exercicio social, os sócios deliberarão sobre as contas e desegnarao 
administradores quando for o caso; 

DECIMA - DA CESSÃO E TRANsFERENClA DE QUOTAS 

É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, sem a 
previa e expressa anuência dos demais sócios; 

O sócio que pretender alienar suas quotas deverá primeiramente oferece- 
las aosdemais, que terão preferencia em adquiri-las, mediante comunicação 
escrita, na qual indicará o preço e as demais condições de pagamento 
pretendidas; 

Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferencia, deverá 

quaisquer outros sócios, aquele que desejar alinenar suas quotas poderá 
oferece-las a terceiros, desde que por preço e condições não mais vantajosas 
do que as constantes de sua oferta aos demais sócios; 

Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão 
ainda exercer o direito de preferencia, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) 

manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da oferta, seu 
interesse em adquirir as quotas ofertadas; 

Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de 

dias que se seguirem ao aviso que devera' lhes ser feito, identificando o 
terceirointeressado, o preço e as respectivas condições de pagamento; 

Não havendo manifestação dos demais sócios, no prazo de 15 (quinz 
dias acima assinalado, o alienante poderá então ceder as referidas quotas 
terceiro interessado, desde que por preço e em condições não mais vantajosas 

Será nula a transferência em desacordo com as disposições nesta clausula 
do que aquelas constantes de sua oferta aos demais sócios;  

   .l 
!E RCIIRIAGE 
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SUPERMERCADO TQLLJTI LTDA 
8'* ALTERAQAO CONTRATUAL 

Com o falecimento de um dos sócios, não dissolverá necessariamente a 
sociedade, podendo o "de cujus" ser substituido por seus herdeiros ou 
representante legal, desde que satisfaçam as condições legais e que haja 
anuência dos sócios remanescentes. Caso haja interesse dos herdeiros ou 
representante Iegai em continuar na sociedade com a devida anuência dos 
sócios remanescentes, sera feito uma alteração contratual, transferindo as 
cotas do "de cujus" à parte interessada. Caso não haja interesse dos 
herdeiros em continuar na sociedade ou não haja anuência dos sócios 
remanescentes, os haveres do sócio falecido serão apurados através de 
balanço especial e pagos em seis prestações mensais, iguais e consecutivas, 
venciveis a partir da apresentação do alvará judicial que autoriza a adjudicação 
das cotas ou formal de partilha. Ficam facultadas, mediante acordo da maioria 
entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não 
afetem a situação econômica-financeira da sociedade. 

No caso de algum socio desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar 
seu interesse mediante comunicação escrita aos demais sócios. A sociedade 
então, providenciará o levantamento do balanço especial com a finalidade de 
apurar seus haveres na sociedade, sendo também que tais haveres serão 
pagos em seis prestações mensais, iguais e consecutivas, venciveis a partir da 
eiaboração do balanço especial. Ficam também facultadas, mediante acordo 
da maioria entre os sócios remanescentes outras condições de pagamento, 
desde que não afetem a situação econômica-financeira da sociedade; 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Os sócios MOAÇIR ALVES COSTA , IMACULAQA CQNCEICAO 
PEREIRA COSTA J §RIP_(_A MARIA CO§TA e ELISA 9g FATIMA ;STA 
declaram sob as penas da iei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
publicos ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

EMAEDE 

DECLARAMOS QU ÉãnÉí uãgi fãsa da concorrencia, contra as relações de consumo fé 
OORIGINALE C0 s I  ' 

@Zig 

COMISSÃO PERMji/ri sy* E DE LICITAÇÃO 

Licitações e 

F1' 
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SUPERMERCADO TUIUTI L TDA 

_g_:_.____a_.__.__._._._._._._._..g_.___._-__._.___.__.u____gu__u__q-__u-_-_____.._ .-_¡:_.__a___gu__nu-_u-_u-u_uqn_un_ugn_____.___..__..__._-.._n_.__.u_____gup__uçum_à-u__qn 

DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES F|NA|S 

As deliberações dos sócios a que se referem o art. 1071 do Código Civil. 
Lei 10.406de 07/01/2002 serão realizadas sempre através de reuniões, valendo 
como comprovação da deliberação por cada sócio sua assinatura em contratos, 
alterações contratuais, balanços financeiros, demonstrações de resultados 
econômicos e qualquer outro documento produzido com a finalidade de tornar 
claro o teor de tais deliberações. As deliberações dos sócios serão realizadas 
obrigatoriamente por Assembléia sempre que seu quando societário contiver 
mais de 10 (dez) membros; A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supletivas das 

sociedades anomimas; 
Qualquer alteração nas clausulas do presente contrato dependerão para 

sua validade da assinatura e aprovaçao unanim de todos os sócios; 

DECIMA QUARTA - DO FORO 

É competente o foro de Piumhi (MG), para dirimir quaisquer controvérsias 
oriundas deste contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos 

socios; 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma. 
macumba @ua CONFERlMOS ESTA CÓPlA com 
o ORIGINAL E CÔNFlRMAMOS sua EXATIDAO 1 Z 

 
REGOEIR 

&em; 
ERIKA MARIA COSTA 
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ELISA DE FATIMA COSTA 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GER 
Registro Digital 

Documento Principal 
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DAO 0 ORlGlNAL E CONFIRMAMOS SUA EXATI í 

Mala   
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Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/441 .O83-0 .1163594250170 07/07/2016 

Ídentificaçâo do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

433.177.586-00 MOACIR ALVES COSTA 

105.178.696-75 ERIKA MARIA COSTA 

970.849.306-63 IMACULADA CONCEICAO PEREIRA COSTA 

105.178.666-50 ELISA DE FATIMA COSTA 

DÉCLÀRAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÔPIÀ COM         'E r Barro Guia” 
: a 

PREÉÊEÍÊÊAE Piumhi - MG 
 

40408 9 e protocolo 164410830 - 
' 07/07/2016. Autenticação: 519937E74F163sF4D0AsD2OA2364236A11101720. Marinely de Paula Bomrim - ecretá 13-9.33¡ pa", Vanda, este 

- documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/441083-0 e o l 

digitalmente e assinada em 22/08/2016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. 
' o de seguran .- fb1P Sta cópia foi autenticada 

 
_x 7-. 21)-- ' lxfbKhuulLç/FW AA... m., r¡ 



Fazenda 'T 

Ministério da_ Fapema.. . ' 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA - CNPJ 

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ 
 

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão: 
- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

CÓDIGO DE ACESSO 
MG.51.13.28.12 
- 65.232.928.000.147 

01. IDENTIFICAÇÃO 
NOME EMPRESARIAL (ñrma ou denominação) N° DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
SUPERMERCADO TUIUTI LTDA s5.232.92s1ooo1-47 

W 02. MoTwo Do PREENCHIMENTO 
RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS I' DATA DO EVENTO 

Quadro de Sócios e Administradores - QSA DECLARAMOS QUÊ. CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 
0 ORIGINAL Ê CÓNFIRMÀMÔS SUA EXATIDAO 

P - EIR 
Licitações a contrato¡ - SAAE Plumhl - MG 

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS 
lj FCPJ I QSA 

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO 
NOME DO PREPOSTO CPF DO PREPOSTO 

05. IDENTIFICAÇÃO Do REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA 

LOCAL E DATA ASSINATURA (com Firma reconhecida) k 
I 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA 07. RECIBO DE ENTREGA 

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONAR DA\ 
UNIDADE CADASTRADORA ” 

- Responsável E Preposto 

NOME CPF 
MOACIR ALVES COSTA 433.1 77.536-013 

 ,Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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Registro Digital 

 

Anexo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

16/441083-0 .11635942501 7o 07/07/1201 6 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

433.177.586-00 MOACIR ALVES COSTA 

_r-i -_ DÉCLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 

*i j' O ORIGINAL E CONFlRMAMOS SUA EXATIDÃO 

 
- . '. A'  * carreira Barros GolãÉ' 

PREGOEÍRA 
Licitações e Contratos - SAAE Piumhi - MG 
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Belo Horizonte. Terça-feira. 16 de osto de 16 .  
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digitalmente e assinada em 22/0812016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ _ -\ a_ 

_ Kk-'kxÁL-Çlííí AA... 11¡1') 



  

   
   
 
 
               

Secretaria de Governo da Presidência da República 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 

Certifico que o ato, assinado digitalmente. da empresa SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, de nire 
3120404083-9 e protocolado sob o n° 16/441083-0 em 07/07/2016, encontra-se registrado na 

Jucemg sob o n” 5820163, em 22/08/2016. 
O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Laura Aparecida Vieira. 
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 / Validar Documentos 
(httpz//portalservicos.jucemg.mg.gov.br/PortaI/pages/imagemProcesso/viaunlcajsf) e informar o 
número de protocolo e chave de segurança abaixo: 

Número de Protocolo Chave de Segurança 

16/441 .083-0 fb1 P 

Documento Principal 

Assinante(s) 

CPF Nome 

433.177.586-00 MOACIR ALVES COSTA 

105.178.696-75 ERIKA MARIA COSTA 

970.849.306-63 IMACULADA CONCEICAO PEREIRA COSTA 

105.178.666-50 ELISA DE FATIMA COSTA 

Capa de Processo 

Assinante(s) 

CPF Nome 

433.177.586-00 MOACIR ALVES COSTA 

Anexo 

Assinante(s)       
  

CPF Nome 

. ; MOACIR gíevscosm 
O ORIGINALECONFIRMAMOS SUA ILÂA 

EM 

 
COMISSÃO PER  

    

Plumh¡ ' “G _. to¡ ' Í Llcitacõ” ° °°“"° a 

 
Belo Horizonte. Segunda-feira. 22 de Agosto de 2016 

 
   

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Págma 1 de 

às? u- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

_'_ Certifico registro sob o n° 5820163 em 22/06/2016 da Empresa SUPERMERCADO TUIUTI LTDA. Nire 12040 083g e protocow 164410830 _ 

07/07/2015. Autenticação: 519937E74F163BF4DOA8D2DA2364236A11101720. Marinely de Paula Bom ¡ . . se emma/gera¡ para Vanda, este 
documento. acesse www.juoemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/441 083-0 e o codigo de seg r n ' ' - __ _ _ - - ça 1PEstacó af t 1 d dngitalmente e assinada em 22/06/2016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretaria-Geral. p' O' au en 'ca a 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

013.882.966-75 LAURA APARECIDA VIEIRA 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

nEcLARAMos @UE conremmos ESTA CÓ_PIA com 
o ORíGIHAL E CONFJRMAMQS sun EXATIDAO 

 

IR 
Marta das Graças errei:: Barros Goulart 

PREGOE! Llciíicões a Contratos - SAAE Piumhi - MG 

'a 

'x 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 22 de Agosto de 2016 

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n” 5820163 em 22/08/2016 da Empresa SUPERMERCADO TUlUTI LTDA, Nire 31404039 e protocolo 164410830 w 'f 07/07/2016. Autenticação: 519937E74F163BF4DOA8D2DA2364236A11101720. Marinely de Paula Bomfim 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16I441.083-O e o código de segura 
digitalmente e assinada em 2208.2016 por Marine-ly de Pauta Bomlirn - Secretaria-Geral. 

ecretria-Geral. Para validar este 
c_ $131" Esta cópia foi autenticada  ng... gama¡ 
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DEGLÀRAMO$ QUE CONFERIMOS ESTA CÓÉIA COM 

D ORIGINÀL E CONFERMAMOS SUA _EXATIDAO     j). D f .Í . ' 

COMISSÃ NTE DE LICITAÇÃO 

' Maria das áraçasíerrelta Barros G5: Er..- a 
passo !IRA 

Licitação¡ e contratos - SAAE Piumhi - MG ¡t-natawnhü¡ ' 

"ÉXÉTÓR 
BEL. WELLER 

_ 'v' TÁBELIAD 
THAIS MAURA DE PAULA ALVARENGA 

com o omegum. que Fo¡ 

no ÀLVARENGA 
SON PEREZ ALVARENGA . 

SUBSTITUTA_ 

“AÍÍO 2p 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração i 

Secretaria de Estado de Desenvoivimento Econômico de Minas Gerais 

Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes na data de sua expedição.              
            

 

Nome Empresarial: SUPERMERCADO TUlUTI LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Número de identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data da inicio de Atividade 

Registro de Empresas - NIRE constitutivo ' 

312074041083-9 652329281000147 22!01I1993 05i12i1992 

Endereço Completo'. ' ' 

RUA ARMANDO ViOTTi 19 - BAtRRO CENTRO CEP 37925-000 - PiUMHiiMG 

Objeto Soclai: COMERCAO VAREJISTA NO RAMO DE SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJiSTA DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E 
AGENTE RECEBEDOR DE CONTAS DE TELEFONE. GAS. LUZ. AGUA E ESGOTO. ETC E DE OUTROS TÍTULOS E VALORES 

Capitai Social: R$ 60500000 Microempresa ou Prazo de Duração 

SEISCENTOS E CINCO MIi_ REAIs Empresa de Pequeno r 

›- Capital integraiizado: Rs 505.000,00 pm** INDETERMINADO 

SEISCENTOS E ciNco MIL REAIs _ NÃO 
(Lei Complementar 

n°123IOB) 

Sócio(s)iAdministrador(es) ' : . CPFINiRE Nome Term. Mandato Participação Função m' 

105.175.555-50 ELiSA DE FATiMA COSTA xxxxxxx Rs 50500.00 socio 
105.175.595-75 ERIKA MARiA COSTA I xxxxxxx R$ 50.500,00 socio 
970.54e.305455 IMACULADAÇONCEICAO PEREiRA COSTA xxxxxxx R$ 50.500,00 socio 
433.177.555-00 MOACIR ALvEs COSTA xxxxxxx R$ 423.500,00 SÓCIOIADMINISTRADDR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATiVA 

Último Arquivamento: 2210812016 Número: 5520153 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2001 - ENTRADADE SOCIOIADMINiSTRADOR 

Emprasa(s) Anteoessora(s) Nome Anterior Nire _ Número Aprovação UF Tip_ci Movimentação 

COMERCIAL TUIUTi LTDA -ME xxxxxxx 3350153 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL '-› ir 

Fiiial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

Nire CNPJ Endereço 319D23433?-3 E5.232.92Bi'0002-2B RUA SEVERO VELOSO_ 1155. BAIRRO NOVA ESPERANÇA. 37925-000. PIUMHHMG 

NADA MAIS# 

 
M RIN v PAULA 

SE RETARIA --- 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se daseiar confirmar a 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (wwwjucemgmggovbr) e clique ern vaiidar certidão. A certidão pode ser 

2) Valida o visual (digite o n” C1600019137T2 e visualize a certidão) 

|ñã||i|||i||ii||i||iiii|i| E ' Pásinaidei 

  m i  É 
!JL 

A 

validade de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) . ' _ çf 



ANEXO IV 

DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DE HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO 401/2016 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N9 11/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

A empresa Supermercado Tuiuti Ltda, inscrita no CNPJ 65.232.928/0002-28, por 

intermédio de seu representante legal credenciado Sr. Wesley Carlos Nascimento, portador do 
documento de identidade n9 RG MG10709217 e inscrito no CPF n? 036.088.376-12 , DECLARA 

cumprir pienamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de licitação acima 

referenciado, a teor do art. 4°, VII da Ieifedera1n° 10.520/02, sob pena de responsabilização 
nos termos da Iei. 

SUPERME RCDO  , Pium 



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

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 401 I 2016 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Processo de licitação: 11 / 2016, modalidade: 8 Pregão presencial 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME; 

Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 18/12/2016 

Condições de frete: CiF Valor da proposta: 112,88 

Aceitação: Proposta aceita 

18.319.809/0001-46 FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE- ME 

Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA PARCELADA Validade da proposta: 18/12/2016 \ 

..Fandições de frete: CIF _ Valor da proposta: 93,05 
“iH-ceitação: Proposta aceita 

21.465.264/0001-90 MOTA COMERCÍAL LTDA - EPP 
Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 18/12/2016 

Condições de frete: CIF - - ' - - " ' "Valor da proposta; 11321 
Aceitação: Proposta aceita -  a “ 

22.433.299/0001-15 MATHEUS FORTUNATO LOURENCO Load - ME u 

Número de parcelas: 12 : ç . Prazo p/ primeira parcela: 7 dias : 

Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 18/12/2016 

Condições de frete: ClF ' " ' ' 'l °'  ' ' _  V310¡ da pmpbsiajga41 l ' 

Aceitação: Proposta aceita 

23.4o7.í794rooo1-os ISRAEL E' ISRAEL Eron EPP 
Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 18/12/2016 

Ôndições de frete: C|F  '  'Valor da proposta: 97,71 
Aceitação: Proposta aceita ' ; u - 

25.836.495/0001-14 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA 
Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: futura e parcelada i' Validade da proposta: 18/12/2016 

Condições de frete: CIF " i " " ' ' " 'A ' " 'Valor da proposta: 93,89 
Aceitação: Proposta aceita 

65.232.928/0002-28 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 

Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA _ 4  _Validade da proposta: 18/12/2016 
Condições de frete: CIF ' ' ' 'Valor da proposta: 108,73 
Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDePropostasüi .rpt ' ' págma 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
1icitzcoes@saaepiumhíxnmJJr CNPJ: 23.782.8¡6/ H0 

:kutarqsnia àluaicipa¡ (Lei HD5190) Praça Zeca Soares. ZIÍ - 3'7925-000 PIUM - ; 1G - 'Telefax 37-3371-1332 

PREGÃO PRESENCIAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS N<311/2O16 
PROCESSO LICITATORIO 

N°401/2016 

%  PROPOSTA DE PREÇOS 
E COMERCIAL 

- ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP 
- SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
- MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME 
- MOTA COMERCIAL LTDA-EPP 
- MERCEARIA CAMPOS E RABELO 

;;  LTDA 
- MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO 
LOBO-ME 
- FERNANDO AUGUSTO ALVES DE 
ANDRADE-ME 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816¡  Piumhi - MG ' 

5 Proposta ao processo de compra: 401 I 2.016  23.407.794I0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

Representante: PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO Identifncação: M8641111ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 1211812016 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do Item 

00000000001 AÇUCAR CRISTAL 05KG = 1,00 10,43 10,43 

Marca I Modelo: DELTA!  
 
 

00000000953 CAFE EM PO 250G 2_oo 355 732 

Marca I Modelo' BIAGINII 

00000000953 EXTRATO DE TOMATE 340a ' 1.00 3,40 ' 1 O 34 " 
Marca I Modelo: ELEFANTE I -   

     
  
      

00000000956 FARINHA DE TR|GO TIPO 1 01KG _ - . 1_oo 147 147 

M rca¡ Modelo' CLARICE! 

00000Ê00947 O FLOCOS DE MILHO 500G . 1,00 2.95 2,95 

Marca¡ Modelo: MILHARINAI   00000000959 GOIABADA 500G 1,00 2,09 2139 

M r Modelo' PREDILECTAI  
    

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA QOOML 3_oo 333 g_gg  Marca r ModelorABC r -    
  

~ W .z , . 7 1 __ 

00000000951 SAL REFiNADo 01KG _ _ 1_o0 x90 Lga 

Marca I Modem: UNIÃO OURO I -' 

' Va10r total do lote: 97,71 

Valor total da proposta: 97,71 

Sistema: MGFCompras - _ _ págma 1 



ISRAEL E IS ' 
Rua Padre Domíngosll? - Cauã¡ 
AO 
PREGOEIRO DO SERV¡ 
MINAS GERAIS 
PREGÃO PROCESSO LI 
PREGÃO PRESENCIAL 
DIA 19/10/2016 -CRED 
ABERTURA 09m HS 

ISRAEL E ISRAE 
Rua Padre Dnminguglü- Cauã: _ 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794I0001-08 
Rua Padre Domingos,117 - Cerrado - Bambu¡ - MG 

TeI.37-3431-1209 - email - supermercadoisrael@hotmail.com 
PIUMHI, 19 de outubro de 2016. 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS N.11l2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N.401/2016. 
ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP - CNPJ.23.407.794›'0001-08 

Rua Padre Domingos,'l17 - Cerrado - Bambu¡ - MG 

Tel.37-3431-1209 - email - supermercadoisrael@hotmail.com 

Represetante legal, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
C.1 M.8.641.111 - SSP - MG - CPF 436.040.996-68 

SOCIO PROPRIETARIO 

Cestas Básicas a serem distribuidas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG 
composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n° 1.804/2007 
e suas alterações: 
item quan unid. Espeficicao vr.unit vr.totaI Marca 

1 1 unid Açucar cristal c/SLQ conf.edita| 10,43 10,43 Delta 

2 2 unid Arroz agulhinha tipo 1 cI5 kg confedital 14,68 29,36 Confiança 

3 2 unid Café em pó 250g conf.edita| 3,66 7,32 Biagini 

4 1 unid Creme dental 90g conf.edita| 2,40 2,40 Close up 

5 1 unid Extrato tomate 340g conf.edita| 3,46 3,46 Elefante 

6 1 unid Farinha milho 500g conf.edita| 1,50 1,50 Confiança 

7 1 unid Farinha tijlo especial conf.edita| 2,47 2,47 Clarice 

8 2 unid Feijão carioca tipo 1 conf.edita| 6,49 12,98 Dandão 

9 1 unid Flocos de milho 500g conf.edita| 2,95 2,95 Milharina 

10 1 unid Fubá milho 500g conf.edita| 1,69 1,69 Ki-flor 

11 1 unid Doce goiaba 500g conf.edita| 2,89 2,89 Predilecta 

12 2 unid Macarrão esggguete 500g conf.editai 1,89 3,78 Don sapore 

13 3 unid Oleo soja 900 ml conf.edita| 3,33 9,99 Abc 

14 1 unid Polvilho doce tipo1 0/1 kg conf.edita| 4,59 4,59 Matuto 

15 1 unid Sal refinado cl1 kg conf.edita| 1,90 1,90 União ouro 

VALOR DE UMA CESTA BASICA 97,71 
70 CESTAS MENSAL VEZES 12 MESES 840 UNIDADES DE CESTAS 

840 unid CESTA BASICA conf.acima 97,71 82.076,40 
(Oitenta e dois mi¡ setenta e seis reais e quarenta centavos). 

No preço proposto, que contiruira a única e completa remuneração, estão computados o lucro § e tosos os custos, inclusive impostos direto e indiretos, obrigações tributarias, trabalhistas e 
previdenciarias, bem como quasiquer outras obrigações inerentes. 
Validade proposta: 60 (sessenta) días contados da data-limite prevista para entrega das propostas 
conforme art. 64,paragrafo 3, da lei 8.666/93. 
Prazo de entrega: de acordo com EDITAL ' 

Declaro, que es de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

ISRAEL SRAEL LTDA % a RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG. TEL.37-3431-1209 

Email - supermercacloisrael@hotmail.com 

c.corrente - 11.525-8 - agencia 522-3 - BANCO DO BRASIL S.A 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

CPF.436.040.996-68 

w 
re 

É3.4o7.794/ooo1-o? Fl” 

Israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos, 11 _ 

Cerrado - CEP 38900-000 
L_ Bambu¡ - ItfiG I 



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

" Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 401 ¡ 2.016 

SUPERMERCADO TUIUT! LTDA 
à Identiñoação: MG1OYOQ217ISSPMG 

652323281000248 

Repreünmníeí WESLEY CARLOS NASCIMENTO Aceito 

Validade prop.: 12/1 8/2016 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000001 AÇUCAR CRISTAL 05KG . 1,00 10,99 10,99 

Marca¡ Modeío: DELTA¡  
  
 

CAFE EM PÓ 250G 2,00 1 n 4.06 8,12 

Marca ¡ Modelo: UTAM¡ 
00000000953 

 
f . 

00000095   EXTTO DE TOMATE 340o 1,00 H S' ' S! 3,47 

Marca ¡ Model ' ELEFANTE¡    
Wooooãgs FARlN ETRIGOTIPÓ101KG_ _ ___-  __ _ _ 1,00 2,99 2.99 

Marca¡ Modelo: CLARICE I 
    

 
FLOCOS DE MILHO 500G 1_oo 2_9g 2_g9 

Marca¡ Modelo: MILHARINA¡ 
00000000947 

 
  
 

00000000959 
m @nã-m , 

GOIABADA 500G ' " ' ' 1,00 2,99 2,99 

Marca I Mod o: MINAS MAIS¡  
    

:oo REFINADO DE SOJA 900ML 3,00 k 1' ' 3,29 n 9,8 ' 

Marca¡ Modelo' ABC¡ 
É?, w 

00000000954  
 

a* 

00000000951 SAL REFINADO O1 KG 7 1,00 1,25 1,25 

Marca¡ Modelo: UNIAO¡ - 

Valor total do lote: 1 08,73 

Valor total da proposta: 1 03,73 

SislemaMGFCompras- . _  í _ g ' ' págma 1 





Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23578251610001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PiuMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 
ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo 
discriminadas), que integra 0 instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONÇORRENTE: 
Razão social do Licitante: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
CNPJ: 65.323.928/0002-28  
Eiãêãffêaíiàiiããtãitííã;à:55  SUPERMERCADOTUlUTl LTDA. 
Telefone/fax: (37) 3371-9120 RUA ARMANDO VIOTTI, “i9 
Representante Legal: MOACIR ALVES COSTA ÍN CENTRO . CEP 379254300 

#W Nome: WESLEY CARLOS NASCIMENTO 'E P ¡ U N¡ m _ Mmag @ERAE 
Identificação: MG 107.092-17 L_ l x 

l. 

Qualificação: GERENTE Cestas Básicas a serem distribuidas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de 
Piumhi-MG, composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal 

n° 1.804/2007 e suas alterações: 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
AÇÚCAR CRISTAL eitrpacote de 05 kg, contendo no 
mínimo 99,3 % de sacarose, deverá ser fabricado de suco 

de cana, livre de termentação, isento de matéria terrosa, 

de parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos plasticos resistentes de S 

kg. No rótulo deverá trazer a denominação “açúcar”, 
seguido do tipo e a classificação - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a 
partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de validade 

J deverá constar da embalagem. É ARROZ AGULHINHA TIPO i, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e ñnos em pacotes de S kg. 
O produto deve conter no minimo 90% de grãos inteiros 
e não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de PRATO n acordo com o cereal de origem e classificação - RICO un 02 n°99 “'98 

Item Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

DELTA un 0l 10,99 10,99  

Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto 
deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, torração 

média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). 
Validade: No minimo 2 (dois) meses, a partir da data 

de entrega. CREME DENTAL com ruúoa E 

lll UTAM un 02 4,06 8,12 " 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem 

c/90g. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, COLCATE u" f 3h39 3'” ' 90g, vários sabores. f* 
IV 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.B15l0Ú 
Autarquia Municipal (Lei 103590) Praça Zeca Soares, 211 - 31925-000 PIUMHI/MG 

~ - a 
coMIssAo DE LICITAÇAO ¡ @Emma 

licitacoes@saaepiumhi.comJar 

76523292000  
oràIPERllERCÀDOTUIUTI «- 

- Telefax 31-3371-1332 
UA ARMANDO VlOTTl, i9 

 
 

R". Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
Marca Qt. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa de 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por processo 
tecnológico adequado. O produto deverá conter BRIX 
minimo de 18%, fibra alimentar minimo de l,2g, 
carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 

isento de fermentações, não indicar processamento 

defeituoso e apresentar as caracteristicas: aspecto 

massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No 
rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 
classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

ELEFANTE un 

Vl 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho desgerrninado, de baixa umidade em flocos 
íntegros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo corn a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 500gr. Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. 
A data de validade deverá constar da embalagem. 

DUAS 
FAZENDA 

llll 

VII 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida corn 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão 

de trigo são, limpo. isento de terra, com no máximo 
15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

tino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de l 
kg. Embalagem, pacotes de polietileno transparente 

atóxico, ou papel branco. No rótulo deverá conter a 

denominação “farinha de trigo" seguida do tipo A 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVlSA). Validade: No minimo 2 
(dois) meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

CLARICE 

Vlll 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO r de primeira 
qualidade, “extra”, constituido de no minimo 95% de 

grãos na cor característica à variedade correspondente, 
de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 
substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes de 

plástico transparente resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas confonne programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

GLÓRIA LIT¡ 

í_ 

a CEP 37925000 

¡LP l u ra ral_ - lilfllNAS GERAE 
L v. um. v. Total 

3,47 3,47 

3,39 3.39 

2,99 2,99  

3.49 16.98 % 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

licitacoes-@saaepiumhhcom.br emu: 23.1a2.e1er0o01»10RUA ARMANO V¡OTTl› 
Autarquia Municipal¡ (Lei 1035190) Praça Zeca soares, 211 - 31925-000 PIUMHIIMG - ÊlÉlàlÍÊíàIra-@FIÊP 37925-000 

LÊ¡ u lili Hx] e» llElNAS GERAlíI COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

IX 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com 

ferro e ácido fólico. milho livre tcgumento, seco, 
tostado e recoberto, características adicionais 

enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 

MILHARINA un 01 2,99 2 ,99 

Item 
Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a ¡ntegram Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

(ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá constar 

da embalagem. 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido tblico. 
Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no máximo 
12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a 

partir de materias primas sas, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fcrmentado ou 
rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 
(três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

KI FLOR un 01 2,07 2,07 

Xl 

DOCE DE GOIABA. embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, corn ingredientes: polpa de goiaba, 

açúcar, liquido e ácido cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá constar 

da embalagem. 

MINAS 
MAIS "“ 2,99 2 .99 

XII 

MACARRAO TIPO ESPAGUETE, com semeia. 

vitaminado, não fermentado. O produto deverá conter no 
minimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em àgua não deverão 

turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de polietileno 
atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 
adicionado apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua 

natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 

de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas confomte programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

VILMA un 2,89 5,78 ' 

Xlll 

ÓLEO REFINADO or: SOJA, 900 ml, tendo sofrido 
processo tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação, frigoriticação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e 

cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras 

caracteristicas indesejáveis. O produto deverá conter no 
máximo 290g de gordura monoinsaturadas por porção de 

13ml. Na rotulagem deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 

ABC un 3,29 9.87 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoestâsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.?B2.816I0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PiUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COIVHSSÃO DE LICITAÇÃO 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo mandioca, 

tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes 

xiv AMAFIL un 01 5.97 5.97 *" 

them Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a integram 
de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 
SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 

catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 

adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de 

potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e 

antiumectante. Embalagem. pacotes de l kg. O 
rótulo deverá trazer a denominação “sal" seguida de 

XV sua classificação. Deverá também constar do UNIAO un 01 1,25 1,25 / 
rótulo, a declaração “iodetd” e a declaração dos 

antiumeetantes adicionados. Registro no Ministério 
da Agricultura. Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. Valor Global da Cesta Básica . . . . . . . . . .. . . _ 108,73 

Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

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

Local e Data 

PlUMHl MG 
19/10/2 16 

 
 Represenrang:::at“<S*g"“á“”> _ ÉTâs.232.a2a/000rar7 
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ç RUA ARMANDO VIOTTI, 19 
CENTRO - CEP 37025000 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lic¡tacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.7B2.B16J0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHHMG - Telefax 37-3371-1332 

COM|SSÃO DE LICITAÇÃO 



Serviço  Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 23.7a2.s1sr0 M 
Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra.: 401 I 2.016  02.2B1.025I0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 
Representante: EVANDE|R nos REIS TEEXEIRA ¡denffñcaçãüi MGZSQTQBOISSPMG Aceito 

Vauoaoo Prop¡ 12/1 5,121315 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 
cod produto Dosonçao oo produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 1.00 10.42 10,42 

Marca l Modelo' DELTA¡ 
2.   CAFE EM PÓ 250o ' .00 a 4,05” 7 ' 3,10 

Marca I Modelo: CHAPADÀO 1' 

0000000093     
 
à 
gif.. 

00000000958 
 

   
EXTRATO DE TOTE 3406 

Marca f Modelo: COLONIAL I 
tag-x:  

  
 

ÊÍRINHA DE TRIGO T|P01 01KG_ _ . _, . ., . . . - . 1.00 3.10 3,10 

rca I od 1 ' SANTO GRANOI 

00000000956    
   

FLoco§ DE o 500o .. o ' 1,00 3.35 ,ssnb 

Marca I Modelo' QUAKER I ' 

00000000947 

 
   

éomBADA 500G 

Marca I Modeio: VAL I 
, 'É í* '  

   
OLEO REFINADO DE SOJA QODML . 3,00 3.32 9,98 

Marca r Modelo: ABC 
00000000954 

 

 

00000000951 AL REFINADO 1K E E _ _ 1,00 1.23 1.23 
Marca I Modelo: UNIÁOI - ' - 

_ Valor total do lote: 112,88 

L k % _x -\ E % Valor ;Í da magos? 11H33 

EK¡›Í 

Sistema: MGFCompras - Págma 1 

 





PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11l2016 
PROCESSO LICITATORIO N” 40112016 

MENOR PREÇO GLOBAL 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) itemlns) abaixo discriminados), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1_ IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: 
Razão social do LicitantetMercearia Marcopan ltda 
CNPJ:02.281.025lO01-36 
EndereçoDom Pedro II n°1.1176 
E-mail:merceariamarcopanoi@yahoocombr 
TeIefone:37-3371-2018 

Representante Legal: 
NomezEvandeir dos Reis Teixeira 

ldentifzcaçâozM 2.597.960 

Qualificação: representante legal 

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de 
Piumhi-MG, composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal 
nO 1.804/2007 e suas alterações: 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 
. Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 
Integram 

Item 

AÇÚCAR CRISTAL em pacote de 05 kg, contendo 
no mínimo 99,3 % de sacarose, deverá ser fabricado de 

suco de cana, livre de fermentação, isento de materia 
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos plásticos resistentes de 

5 kg. No rótulo deverá trazer a denominação “açúcar”, Delta u" 0¡ 
seguido do tipo e a classificação - Rotuiagem R$103: R$10,42 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro 
de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. 

ARROZ AGULHINHA TIPO l, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 

kg. O produto deve conter no mínimo 90% de grãos 

inteiros e não podera apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente. resistente e incolor. O produto deverá ser 

ll rotulado de acordo com o cereal de origem e Nice un O2 R$14,66 R$29,32 
classificação ~ Rotulagem Nutricional Obrigatória, 
RDC 259 de 20 de setentbro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto 
deverá ser l0O°/o arábica conillon, bebida dura, torração 

média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). 
Validade: No minimo 2 (dois) meses, a partir da data 
de entrega. N 

R$4,05 RSS, l 0 
l l l Chapadão un 02 

CREME DENTAL COM FLÚOR E R$3,43 R$3,43 
MICROPAERICULAS os CÁLCIO, embalagem co¡ m O¡ 
c/90g. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, g* u" 
90g, varios sabores. 

[V 

"D 

o É 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS n° 11/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dO(s) item(ns) abaixo discriminado(s). que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: 
Razão social do LicitantezMercearia Marcopan ltda 
CNPJ:02.281.025I001-36 
EndereçozDom Pedro li n°1.1176 
E-mait;merceariamarcopanoi@yahoocombr 
TeIefOne:37-3371-2O18 

Representante Legal: 
Nome:Evandeir dos Reis Teixeira 

ldentiñcaçãozívl 2.597.960 

Qualificação: representante legal 

Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros 
que a integram 

Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 
340g), produto resultante de concentração da polpa 
de tomates ntaduros, sem pele e sem semente, por 

processo tecnológico adequado. O produto deverá 
conter BRIX minimo de 18%, fibra alimentar minimo 
de t,2g, carboidratos máximo de 3g por porção de 

30g, estar isento de fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar as 

caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, 

cheiro e sabor próprio. No rótulo devera constar a 

denominação do produto e sua classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 
de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade devera constar da 

embalagem. 

Colonial !III R$3,46 R$3.46 

Vl 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão 

de milho desgerittinado, de baixa untidade em flocos 

íntegros, homogêneos e isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 

designação e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 

transparente resistente e incolor de SOOgr. Validade: 
No Inínitno 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

Ki-flor un R$3,95 R$3.95 

VII 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida 
com ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do 

grão de trigo são, limpo, isento de terra, com no 
máximo 15% de umidade, certificado HACCP. 
Aspecto de po ftno, branco, cheiro e sabor proprios. 

Em pacotes de I kg. Embalagem, pacotes de 

polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No 
rótulo deverá conter a denominação “farinha de 

trigo" seguida do tipo - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

Santo 
Grano 

llll R$3,10 R$3,10 

C 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 40112016 

MENOR PREÇO GLOBAL 
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. IDENTIFICAÇAO D0 CONCORRENTE: 
Razão social do Licitantenvlercearia Marcopan ltda 
CNPJ:02.281.025.'001-36 
Endereçozüom Pedro ll n°1.1176 
E-mail:merceariamarcopanot@yahoo.com.br 
TeIefone:37-3371-2018 

Representante Legal: 
NomezEvandeir dos Reis Teixeira 
ldentificaçãozM 2597960 
Qualificação: representante legal 

VIII 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira 
qualidade, “extra”, constituído de no minimo 95% de 

grãos na cor característica à variedade 

correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em pacotes de l kg. O 

produto não poderá apresentar mais que l5% de 

umidade e 0,5% de substâncias não contestíveis. 

Embalagem em pacotes de plastico transparente 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 
de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade devera constar da 

entbalagem. 

Gloria l1l'l 02 
R$9,68 R$19.36 

IX 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido 
com ferro e ácido fólico. milho livre tegumento, 

seco, tostado e recoberto, características adicionais 

enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, 

Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 

Quaker llfl 

R$3,35 

Item Especiñcação e quantidades dos itens/gêneros 
que a integram 

Marca Un. Qt. V. Unt. Total 
(ANVISA). Validade; No minimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com Ferro e ácido 

fólico. Produto obtido pela moagem do grão de 

milho, desgerittínado ou não. O produto deverá 
conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. 
Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs, 

limpas, isentas de materia terrosa e parasita. Não 
poderá estar úmido, fernterttado ou rançoso. 
Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 
de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 

minimo?) (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagent. l 

Kiñor un R$2,05 R$2,05 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LIClTATORIO N° 401/2016 
MENOR PREÇO GLOBAL 
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. IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: 
Razão social do LicitantezMercearia Marcopan ltda 
CNPJ:02,2B1.D25I001-36 
EndereçozDom Pedro Il n°1.1176 
E-mail:merceariamarcopanül@yahoocombr 
TeIefone:37-3371-2018 

Representante Legal: 
NomerEvandeir dos Reis Teixeira 

ldentiñcaçãozM 2.597.960 
Qualificação: representante legal 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de 

goiaba, açúcar, liquido e ácido cítrico prazo validade 
i2, aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 

mínimo3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

RSS, l 6 R$25, l 6 Xl Val un 01 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 

vitaminado, não fermentado. O produto deverá 

conter no mínimo 2,4mg de libra alimentar e 3_4mg 
de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em água 

não deverão turva-la antes da cocção. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxico, transparente, reforçado 
de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de corantes R$3,02 R$6,04 

XII naturais. As massas deverão trazer no rótulo a Yara un 02 

designação expressa de sua natureza ~ Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 
3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. i 

ouso REFINADO os SOJA, 90o ml, tendo 

sofrido processo tecnológico adequado como de 

gomagern, neutralização, clarificação, frigorificação 
ou nao e desodorização. Deverá apresentar aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares e devera estar isento 

de ranço e de outras características indesejáveis. 0 
produto deverá conter no maximo 290g de gordura 
monoinsaturadas por porção de 13ml. Na rotulagem Abc un 03 
devera conter as indicações correspondentes à R$3,32 R$9,96 
classificação e designação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Cortsiderar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá à 
constar da embalagent. 

XIII 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo 
XIV mandioca, tipo grupo fecula. Eanbalagent, pacotes Matuto u" l 

R$5,95 R$5,95 

"Êx É QÉÊ 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 
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 Licitantezmercearia Marcopan ltda 
CNPJ:024281.025I001-36 

Endereço:Dom Pedro ll n°1.1176 
E-mail:merceariamarcopanül@yahoocombr 
TeIefone:37-3371-2018 

Representante Legal: 
NomezEvandeir dos Reis Teixeira 

ldentiñcaçâozM 2.597.960 
Qualificação: representante legal 

Especificação e quantidades dos Item . - . 

itens/generos que a Integram Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

de l kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de 
sódio catalisado, extraído de fontes naturais. 

Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de 
potássio, iodato de potássio ou outro sal de 
iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de l kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “sal” seguida de 
sua classificação. Deverá também constar do 

rótulo, a declaração “iodetd” e a declaração 
dos antiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. Validade: No 
nrinimo 3 (três) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. 

R$1,23 
XV União un 01 

R$1,23 

Valor Global da Cesta Básica (cento e doze reais e oitenta e oito centavos) 112,88 

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

P|UMH|19 D O UBRO DE 2016 

N 

EVANDEIRLBO/S REIS TEIXEIRA 
Representante Legal 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

Iízzsixizsmooi-áãl 
MERCEARIA MARCGFAN LTDA. 

RUA DOM PEDRO u, 1175 
B. JARDIM AMÉRICA - CEP 37925300 

E¡ u M HI - MINAS GERAISJ 

16'” 



  Serviço Aut. de Água e Esgoto 
:- wa 

Praça Zeca Soares, 211 23.782.816 9/11, 9.145' 

Piumhi -- -MG 

_ Proposta ao processo de compra: 401 I 2.016 

o 21.465.264I0001-90 MOTA COMERCIAL LTDA - EPP 

Representante: RONIVON APARECIDO DE SOUZA Identiñcação: MG7624729ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 12.113/2016 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tata! do item 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 1.00 10,43 10,43 

Marca I Modelo: CRISTAL DE MINAS f 
., É :'35    

"0000000095 CAFE EM P050G O  " ' 'E 2.00 O 4,07 ' 0,14 

Marca l Modelo' DOM PEDRO PREMIUM I  
00000000956 EXTRATO DE TOMATE 3406 -. 10 3,4 4 n 3,47 

Marca I Modelo: ELEFANTE I  :êíwmsm  V' ...       . _ ,, 
00000000955 FARINHÂ DE TRIGO TIPO 1 01 KG . E _ 1,00 3,11 3,11 

 
Marca l Modelo: CUSCUZ I  

00000000959 GOIABADA500G 1,00  ana'  3,13 

Marca I Modelo' VAL¡     
00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA ML 3_00 3_33 g_gg  Marca I Modeto: ABC I   
  

s. »$153 % v s' -.   .. ..  ., , ,. ..  . 

00000000951 SAL REFINADO 01 KG _ 1,00 1,25 1,25 

Marca I Modelo: MOC I 
Valor total do lote: 'I 1 3,21 

Vaior total da proposta: 11331 

SiSIemaLMGFCompraS- ›:- -  Págma 1 
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M.0.T.A CÍJMEIICIAL LTDA EP 
CNP-l: 2¡ .-I65.26:l/000l-!)l) INSC. ESTAD: IIO2-ITI-'IIIGIIO97 

HlIA YENISIIÍI NGGUEIIIA PEDROSA l2 IIAIIIIIÍI AEIIOPÍIIITÍI 
ITAÍTNA DIINAS GERAIS CEP: 35.681-030 

IERIAI L: l..lCI'PAÍÉJORIÍDTAIÉIIDI E IIÍÍIAL@IIÍI'I'M:\I LCORI 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 

MG 

MINAS GERAIS 

Diretoria de Contratos e Licitações 
Praça Zeca Soares n9 211- Centro 
Piumhi-MG - 

Modelo de Proposta Comercial 
“S 

A EMPRESA M.O.T.A. COMERCIAL LTDA EPP, SITUADA NA RUA VENERO NOGUEIRA PEDROSA N912 

BAIRRO AEROPORTO , CEP.35681.030 ITAÚNA MINAS GERAIS EMAIL:Iicitacaomotacomercialê)hotmailrom 

INSCRITA NO CNPJ:21.465.26d/DOO1-90, E INCRIÇÃOESTADUAL N? 002471486110-9? 37-3241-6815 CUJO REPRESENTANTE LEGAL 

O SR. RONIVON APARECIDO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA VO ALMIRA M9111 BAIRRO MORADA NOVA CEP:35681.012 

ITAÚ NA MINAS GERAIS EXERCE A FUNÇÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, PORTADOR DA DO RG N9 MG7.624.729 E 

CPF N90D2.899.956.80. VEM ATRAVES DESTE INSTRUMENTO APRESENTAR A PROPOSTA COMERCIAL NOS SEGUINTES TERMOS: 

BANCO BRASIL CONTA: 62722-4 AGENCIA 0425-1 

Valor total da proposta [expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, d 

everão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 

bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo E0 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 

z-Yaropostas, conforme art. 64, § 39 da Lei nã' 8.655/93. 

02 - que o ob§eto do certame será entregue conforme estipulado no Termo de Referência anexo Ill deste edital. 

ITAÚNA 9 DE OUTUBRO DE 2016 

-  LICITANTE DECLARA ESTAR DE ACORDO COM TODAS A5 NORMAS DO EDJTAL E SEUS ANEXOS.  

RONIVON APARECIDO DE UZA 
CPF:002.899.956.8O 

I RG:MG7.624.729 

 
II.O.T.A. COMERCIAL LTDA. 

lua VOIIOFO Nogueira Pedreira, 12  Í-“Wllorto - cansam-aaa 

M.0.T.A COMERCIAL LTDA t-ITAÚNA - umas oeRAis 21.465.264/0001-90 . ' ..J 



M.O.T.A COMERCIAL LTDA EP 

Página 1 

(TN l'.l: 2 l . 105.230-1 / 000 l -90 INSIÍ. IÉSTAI): 0024711000097 
IIIZ| YILNEIIO NOGUEIRA PEDROSA 12 IIAIIIIIO AEÍIOPOIITO 
ITAÍÉNA MINAS GERAR¡ CEP: 33.601-030 

EMAI l_.: LICITAIÍAONIOTAÍIONI EIICIAI4@IIO'I'NI¡\I LCONI 

"W. ANEXO ll 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI-MG 
MINAS GERAIS 

Diretoria de Contratos e Licitações 

Praça Zeca Soares n9 211- Centro 
Piumhi-MG - 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

BANCO BRASIL CONTA: 62722~4 AGENCIA 0425-1 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT 
VALOR 

TOTAL 

840 UNID. Cestas Básicas 

M.O.T.A 

COMERCIAL 

LTDA RS 113,21 RS 95.096,40 

UNID. 

AÇÚCAR CRISTAL em pacote de 05 kg, contendo 
no mínimo 99,3 % de sacarose, deverá ser 
fabricado de suco de cana, livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, 
de parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos plásticos 
resistentes de 5 kg. No rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", 
seguido do tipo e a classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

CRISTAL DE 

MINAS RS 10,43 



UNID. 

Página 2 

. programação de entrega. A data de 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes 
de 5 kg. O produto deve conter no mínimo 90% 

de grãos inteiros e não poderá apresentar mais 

que 15% de umidade. Embalagem em pacotes 
de plástico transparente, resistente e incolor. O 

produto deverá ser rotulado de acordo com o 

cereal de origem e classificação - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 2D de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 

validade deverá constar da embalagem. CODISUL RS 14,68 RS 29,36/ 

UNlD. 

CAFE EM PO, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. O 

produto deverá ser 100% arábica conillon, 
bebida dura, torração média e conter selo de 

qualidade e pureza (ABIC). Validade: No 

mínimo 2 (dois) meses, a partir da data 
de entrega. 

DOM PEDRO 

PREMIUM R5 4,07 RS 8,14' 

UNID. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem 
corn 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, 

baixa abrasividade, 90g, vários sabores. CLOSE UP RS 3,45 R5 3,45 / 

UNID. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (Iatade 
340g), produto resultante de concentração da 

polpa de tomates maduros, sem pele e sem 

semente, por processo 

tecnológico adequado. O produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18%, fibra alimentar 
mínimo de 1,2g, carboidratos máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as características: 

aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e 

sabor próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 

RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da 

data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da 

embalagem. E LE FANTE RS 3,47 
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VI UNID. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão 
de milho desgerminado, de baixa umidade em 
flocos integros, homogêneos e isentas de 

substâncias não comestíveis e sujidades. No 
rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 

designação e classificação. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em 

pacotes de plástico transparente resistente e 

incolor de 500gr. Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. PACHÁ RS 3,97 R5 3,97 / 

VII UNID. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva 

do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 
com no máximo 15% de umidade, certificado 
HACCP. Aspecto de pó fino, 
branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 
1 kg. Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxico, ou papel branco. No 
rótulo deverá conter a denominação "farinha 
de trigo" seguida do tipo - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

minimo 2 (dois) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem. CLARICE R5 3,11 RS 

VIII 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira 

qualidade, "extra", constituído de no minimo 
95% de grãos na cor caracteristica à variedade 

correspondente, de tamanho e formato 
naturais, maduros, limpos e 

secos, em pacotes de 1 kg. O produto não 

poderá apresentar mais que 15% de umidade e 

0,5% de substâncias não comestíveis. 

Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade 
UNID. deverá constar da embalagem. ( CODIL P 
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UNID. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, milho livre tegumento, 

seco, tostado e recoberto, características 
adicionais enriquecido com vitaminas e sais 

minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária 

Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar 

as datas conforme programação de entrega. A 

data de validade deverá constar da 

embalagem. CUSCUZ RS 3,36 RS 1362', 

UNID. 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido 

fólico. Produto obtido pela moagem do grão de 

milho, desgerminado ou não. O produto deverá 
conter no máximo 12g de sócio por porção de 

50g. Deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas 
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e 

parasita. Não poderá estar úmido, fermentado 
ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação cle entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. PACHÁ R5 2,07 RS 2,07 ./3 

Xl UNID. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., 
doce massa, sabor goiabada, com ingredientes: 
polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico 

prazo validade 12, aplicação sobremesa. 
Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. 

(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da 

data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. VA L RS 3,18 RS 3,18 
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Xll UNJD. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com 

sêmola, vitamínado, não fermentado. O 

produto deverá conter no minimo 2,4mg de 

fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 

80g. Ao serem postas em água não deverão 
turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 
polietileno atóxico, 

transparente, reforçado de 500gr. Poderá 

seradicionado apenas de corantes naturais. As 

massas deverão trazer no rótulo a designação 
expressa de sua natureza - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 

data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem SANTA AMALIA R5 3,04 R$ 

Xlll UNID. 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 90o ml, tendo 

sofrido processo tecnológico adequado como 

de gomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não e desodorização. Deverá 

apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de ranço e de 

outras características indesejáveis. D produto 
deverá conter no máximo 2,90g de gordura 
monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 

rotulagem deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e designação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 
20 de setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem 
de 900ml intactas. Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A 

data de validade deverá constar da 

embalagem. ABC RS 3,33 R5 9,99 › 

XlV UNID. 

POLVlLHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo 
mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem, 

pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme ' 

programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. R$ 5,97 RS 
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SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 
catalisaclo, extraído de fontes naturais. 

Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de 
potássio, iodato de potássio ou outro sal de 

iodo não tóxico) e antiumectante. Embalagem, 
pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação "sal" seguida 
de sua classificação. Deverá também constar do 

rótulo, a declaração "iodeto" e a declaração 
dos antiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. Validade: No mínimo 
3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

NOVENTA E CINCO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS. 

XV UNID. embalagem. MOC RS 1,25 R5 1,25 

...x VALOR TOTAL DA CESTA RS 113,21 
I VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS 95.096,40 

lTAÚNA,19 DE OUTUBRO DE 2016 
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  Raârkoaroáros ENSAIO 
NÚMERO: 05334 

 
centroTécnlco de Avaâiação do Café  

 

120912016 

DÀÊOS .Dá-AMGSTRÀ - _: -     FÉ:  
PRODUTO CAFÉ TORRADO E nraoâoo 

&AARCA CAFÉ DOM PEDRO - Premium 
;FABRICANTE Caia Dom Pedro LTDA, 

ENDEREÇO Rua (3 - 201 - Simão Cunha ~ Sanàa Luzia - MG - CEP :330402553 

CNPJ 05.2G8r022.!()0B1-65 s_ 

:NSCRãÇÂO ESTADUAL Não informada 
DATA DE FÂBRÍCÂÇÁÔ Não informada 
DATA DE \IIKLEDADE ?.2r'í39!29“1? 

LOTE ?30 

RESã3ONSABILIDADE Do Solioirante 

OBSERVAÇÕES .Amostra recebida em embalagem proprsa_ conçencfo cer_ d Süüg. 

- - - DADOSDO-SÚLÍQJTÀÍQTE ' -  _-   -   w   
NOME Café Dom Pedro LTDA. 

'WNDÉREÇO Rua C 201 - Simão Cunha v Santa Luzia - MG - CEP :33040259 

(ENFJLQ 05.2U8.022›'U091-65 

“FÉLEFONE 31 36296230 

- ' _ ' ' SER-VIÇCJS EXEGUTABOÉ _- -r    -' 

'n90 DE ANÁLISE SENSOREAL 

ÚÂTÁ DO íNÊCIO DA ANÁLISE ÉQFOQIIZOÉS 

DATA DO TERPJIINO DA ANÁLISE 1209/2016 
DATA DA ENTREGA DO LAUDO 1210912016 

_' _ Í RESULTADOS  - s ;-.;_ 

FãCHA TECNÉCA COMENTARiO  
cARAcrERisTrcAs oo CAFÉ 

predijnúffaíjge gq Magma t¡ J Ccmuon Para o diagnostico sensoriaã a amostra foi preparada por percolaçáo 
gggggá com o uso da fiitro de paper, umizandcwse a proporção de 50g de pó de 

É ;gmgge ¡xggura r mg¡ ¡Ríada café para O.5L de água mineral a 92°C (Hawai, 1998). Neste ensaio, a 
ÂROMA amostra apresentou um excelente equilíbrio entre os atributos 

í É ¡nrensg m Suave ( à Cçraetenstíco sensonars avahaooso A Qualrdade Global da amostra analísada foi 
SABOR ~ cguanlàfrcada em 6,0 pontos, numa escaia sensoriaf de O a 10 pontos. 

. _ _ _ , _ conforme define a norma técnica para fixação da identidade e qualidade 
»Nim mena” É 3:3:: t l Laracterlskco do cafe torrado em grão e torrado e moído para aquisição pelos órgãos Í a Po o a entidades do Poder Executivo Estadual que norteia as compras de 

í ) ÉHCOFDEUO (X) MOÚEMÚO !X l Leve cafés por processos licitatórios no Estado. (Resoluções conjuntas 
L¡ AVÁl-¡ALCÂO GLOBA SEPLAGISEAPA/SES n” 8954 de O3 de Outubro de 2013). 

(X) Recomendave! r ) Dasaconaethával M_ 
,OBSERVAAÇOÍES '= _ , "o _ _A  

A percepção ÇOWUHÍIÊ das caractarígsticas sensoriais da amostra foi analisará ábnforma o nível de quaíidade do 
cafe torrado a moído a suas especificidades organoíéptâcas inseridas na s qüaiêdade gfobai. 
Anaiisando os demais atributos sedsoriars da amostra podermos destacar f agrancàa e o aroma com nuances 
caracteristicas na infusão acrescido de amargor, adstringéncia e acidez u ves. cufminando em uma bebida 

DURA com sabor residuaâ agradável, isenta de fermanzaçao aíou sabor de/'riozonam A amostra foi tipificada em café SUPERIOR ' os 
resultados deste Relatorio íoferenvse a amostra acima, encaminhada 

- _ AvAuAooR s-Erxs . íSRAELCOSTA u¡ f 
REG rurAPA 561 ' = o' * . 

f A INA um JN) 

r \ 
f) ra pflyãbilidade do soiicitante. 

 
Rua TUBE. 4,57 - 7° andar -~ Centro - CEF": 3919U-06í2 › Belo Fiorízonla ~ MG ' " I G 

Tai ' 31 3226456? - wwxxnsênràcafounagxzomrbr 1.§aboraãormfgíàsirztãâcaío»mg ::om hr   
' ícazo da Jndúsfna da Café de Enade de Minas 661w 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG O 

Propostaoao processo de compra: 401 I 2.016 

5133649510001 -14 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA 

Representante: ORIVALDO VANDERLEI RABELO GONÇALVES Identiñcação: MG491B656 Aceiio 

Validade prop.: 12/1812016 PFBZO de 30178933 futura e parcelada Proposta aceita 

1 Lote único 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 1.00 10,43 10,43 

Marca l Modem' CRISTAL MINA§I     
 CAFE EM PÓ 250o O A l A ñ 2.0 4 3,80 7,50 

Marca¡ ModeIo: SUPERMINASI 

00000000953 

   
 

   EXTRATO DE TOMATE 3406 - 1.00 3.30 3,30 

Marca l Modelo: ELEFANTE l 
Vil ~ 15230252550 m.  M 0551400950 

 

 

00000000955 FARINHA DE TRlGOTIP0101KG _ u = E   _'1,00 ' 2:10 2,40 

Marca l Modelo: CLARICE¡ 

0:1 a: 

GOIABADA 500o ' À  1,00 3,13 34a 
Marca IModelo: VAL!      

 
09m_ , _ ,_ *â «à 

00000000954 J 
1 't' 

OLEO REFINADO DE SO 

Mar z' M d I 

A 900ML 3.00 3,33" 9.9           
00000000951 SAL REFINADO 01KG ' '  ' H 1:00 1.25 1,25 

Marca l Modelo: MOC l ' - 

Valor total do Xote: 93,89 
Valor total da proposta: 93,39 _- 

Sistema: MGFCompras - Página 1 
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MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA 

CNPJ:25.836.495.0001.14 
RUA SETE DE SETEMBRO 519373 BÀIRRO GÀRCIÀS [TAÚNR-MG 

SERVIÇO ALIrôNoMo DE ÁGUA _E ESGOTO DE PIUMHI - MINAS GERAIS 

Estado de Minas Gerais 

PRAÇA ZECA SOARES N 211 PIUMHI -MG 037-3311-1332 

CGC: 23.782_.B16.0001-10 - Email: licitacaoãisaaepiumhi.com.br 

ANEXO ll 

PROCESSO LICITATÓRI-O N? 401/2016 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N911/2016 

.ffmpresazmERcEARlA CAMPOS E RABELO LTDA. situada na rua Sete de Setembro,373 
Bairro: Garc¡as.CEP: 35 680-014, Itaúna MG tel.:37 3242-2910 emaii.rabeloredeuniao@hotmail.com 

inscriiano CNPJ sob o 2583649510001 -14, e inscrição estadual:3386340650003, 

Cujo representante legal Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves 

residente a rua José Beba 104,ba¡rro de Lourdespasadqexerce a função 

desooio admininstradonporlador da carteira de identidade M4 918 656 

e inscrito no CPF de N°620.778.646-72. Vem por intermédio 

deste instrumento apresentar sua proposta comercial ao Pregão Presencial 11.1201 6. 

BANOOEEBRAS|L AGÊNCIA: 0425-1 CONTA: 5021-0 

” ITEM a1 34o CESTAS BASICAS 

MARCA VALOR 

UNIT 
ITEM QTDE UNI DESCRIÇñÃO VALOR 

TOTAL 

"I 
AÇÚCAR CRISTAL , contendo no mínimo 99,3 % de 
sacarose, devera' ser fabricado de suco de cana, livre 

de fermentação, isento de matéria terrosa, de 

parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos plásticos resistentes 

de 5 kg. No rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", seguido do tipo e a 

classificação - Rotuiagem Nutricional Obrigatória. 

RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data 

de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 1 1 UND CRISTAL MINAS 10,43 10,43 

1'” 

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LToAcNI=3:25.s3s.495.ooo1.14  



ARROZ AGULHlNHA TIPO 1, beneficiado, polido, 

limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 

kg. 0 produto deve conter no minimo 90% de grãos 

inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico 

transparente, resistente e incolor. 0 
produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal 

de origem e classiñcação - Rotulagem Nutricional a 

Obrigatória, RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de entrega. A data de 

2 UND validade deverá constar da embalagem. comsuL 14,00 28,00 *”' 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. 0 produto 

deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

tora-ação média e conter selo 

de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No mínimo 

2 uma 2 (dois) meses, a partir da data de entrega. su PERMINAS 3,80 7,60 ' 

CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLClO, embalagem com 

90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 

abrasivídade, 
1 UND 90g, vários sabores. CLOSE UP 3,00 3,00 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), ' 

produto resultante de concentração da polpa de 

tomates 

maduros, sem pele e sem semente, por processo 

tecnológico 
adequado. O produto deverá conter BRIX mínimo de 

18%, 

fibra alimentar minimo de 1,2g, carboidratos 

máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, 
não ' 

indicar processamento defeituoso e apresentar as. '~ 

características: aspecto massa espessa, cor 

vermelha_ cheiro e 

sabor próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do 

produto e sua classificação - Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar 

as datas conforme programação de entrega. A data 

de validade 
1 UND deverá constar da embalagem ELEFANTE 3,30 3,30 I/ 

r r 
l 

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDACNPhZá'.836.495.00(!1.14 
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1 UND 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho 

desgerminado, de baixa umidade em flocos 

integros, homogêneos 
e isentas de substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo 

deverá constar a denominação do produto de 

acordo com a sua 

designação e classificação. Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 

Embalagem 

em pacotes de plástico transparente resistente e 

incolor de 500gr. 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data 

de entrega. 

Considerar as datas conforme programação de 

entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. FAZENDINHA 1,90 1,90 , 

1 UND 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 

ferro. 

Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de 

trigo são, 

limpo, isento de terra, com no máximo 15% de 

umidade, 
certificado HACCP. Aspecto de pó tino, branco, 

cheiro e sabor 

próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, pacotes 

de polietileno 
transparente atóxico, ou papel branco. No rótulo 

deverá conter a 

denominação "farinha de trigo" seguida do tipo - 
Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 2D de setembro 

de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a 

partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. u CLARICE 2,40 2,40 » 

2 UND 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira 

qualidade, "extra", 

constituído de no minimo 95% de grãos na cor 

característica à 

variedade correspondente, de tamanho e Formato 

naturais, 

maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O 

produto não 

poderá apresentar mais que 15% de umidade e 

0,5% de 

substâncias não comestíveis. Embalagem em 

pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá 

ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e classificação - 
Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro 
de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de 

entrega. A data de validade de rá c star da 

embalagem. D_ C0 5,98 



rtocos DE MILHO, tipo cozido, enriquecido corn 

ferro e ácido 

fólico, milho livre tegumento, seco, tostado e 

recoberto, 

características adicionais enriquecido com vitaminas 

e sais 

minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária 

Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da 

9 UND embalagem- SINHA 1,20 1,20// 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido 

fólico. Produto 

obtido pela moagem do grão de milho, 

desgerminado ou não. O 

produto deverá conter no máximo 12g de sócio por 

porção de 

50g. Deverá ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs, limpas, 

isentas de matéria terrosa e parasita. Não poderá 

estar úmido, 

fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 

g. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 

de setembro 

de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 

meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da / 

10 UND embalagem- PACHA 1,20 1,20/ 
DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 
massa, sabor n 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, 

açúcar, líquido e 

ácido cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 

de setembro 

de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da 

11 UND embalagem. VAL 3,18 3,13 / 

MERCEARIA CAMPOS E RA LTDACNPJ:25. 35491000114 
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12 2 UND 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 

vitamínado, 

não fermentado. O produto deverá conter no 

minimo 2,4mg de 

fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. 

Ao serem 

postas em água não deverão turvá-Ia antes da 

cocção. 

Embalagem: sacos de polietileno atóxíco, 

transparente, reforçado 
de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de corantes 
naturais. As 

massas deverão trazer no rótulo a designação 

expressa de sua 

natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 

259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) 

meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme 

programação de entrega. A data de validade devera' 

constar da 

embalagem. SANTA AMALIA 1,80 3,60* 

13 3 UND 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 90o ml, tendo sofrido 

processo 

tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não e desodorização. 
Deverá 

apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e 

deverá estar 

isento de ranço e de outras caracteristicas 

indesejáveis. O produto 

deverá conter no máximo 230g de gordura 
monoinsaturadas por 

porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as 

indicações 

correspondentes à classificação e designação - 
Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro 
de 2002 

(ANVlSA). Embalagem de 900ml intactas. Validade: 
No mínimo 

3 (três) meses a partir da data de entrega_ 

Considerar as datas 

conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá 

constar da embalagem. _ ABC 9,99' 

14 1 UND 

POLVlLHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, _ 

tipo 

grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 kg. 

Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 

de setembro 

de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da 

embalagem. camas' 4,88 4,881 

MERCEARIA CAMPOS E RABELO \'|' CNPJ:25.B36.495.0¡_J01.14 



SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 

catalisado, 

extraído de fontes naturais. Obrigado à adição de 

sais de iodo 

(íodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal 

de iodo não 

tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 

kg. 0 rótulo 

deverá trazer a denominação "sal" seguida de sua 

classificação. 

Deverá também constar do rótulo, a declaração 
"iodeto" e a 

declaração dos antiumectantes adicionados. 

Registro no 

Ministério da Agricultura. Validade: No minimo 3 

(três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 

conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da 

15 1 UND embalagem MOC 1,25 1,25 ' 

_ _ vALoR UNITARIO DA CESTA - 93,39 , 

(SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) 

1| 840|UNID [CESTAS BÁSICAS | | 93,39 78.867,60 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

(SETENTA E ouro MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 

Nos preços proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 

computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 

;tributárias trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes 
ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
À Licitante declara ter pleno conhecimento e concorda com todas as normas, expresssas no Edital e seus anexos. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 

entrega daspropostas, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8666193_ 
Validade Dos produtos de acordo com o edital. 

_Entregaz de acordo com o edital. 

_^\_ “ 

PIUMHI, 9 DE UTUBRO DE 2016 

/ 
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A Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 2318231611000 .01, ,.00 
' " 'Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 401 12.016 
22.483.299I0001-15 MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME 

Representante: DANIEL FERREIRA LOBO Idenüñcaçãoí M22222T3ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 12/1 819016 ?V310 de 9017993¡ FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 

Cod produto Descrição do produtc _ Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000001 AÇUCAR CRISTAL O5KG n 1.00 12,60 12,60 

Marca I Modelo: DELTA¡    ;vma  X. ., _ _ % 

000000 0953 CAFE EM P0 250G 2,00 5,40 10,80 

M rca lMolo' A      
   

EXTRATO DE TOMATE 3406 _ À . 1_oo 3,53 153 

Marca l Model: LEFANTE I 

  
     

15000000095 

. 2,88 _ 2,88 

 
00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG 

Marca l Modelo: VILMA I 
“X35”, ü 

.m, 
0000000094 FLOCOS DE MILHO 500a ' ' t. _1_oq À \ 3_59 3,59 

Marca 1 Modelo: MILHARINAI ' ' 

    
      00000000959 , GOIABADA 500G ' ' ' ' ' 1,00 4,39 4,39 n 

M ca/Mod | 'PREDILECTAI'   
IA . 

00000000954 

 
00000000951 SAL REFINADO 01 KG ' _ _ ' "1 _00 1,12 1,12 

Marca¡ Modelo: UNIAO¡ "T - ' 

Valor total do lote: 93,41 

Valor total da proposta: 9341 

Sistema: MGFCompras - n págma 1 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO - SAAE DE PIUMHI - MG. 

PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL N9. RP O 11/20 16. 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para os 

objetos licitados, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

a] Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete 
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 

objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas 
e seus anexos. 

b] Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação, tal como: taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, seguros, frete, carga e descarga, lucro e outros indispensáveis ao 
perfeito cumprimento do objeto deste edital. 

 

1 c] A ¡Ãêããsta vigorará pelo prazo mínimo de 60 [sessenta] dias corridos, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 39, da Lei m9 8.666/93 e art. 69 da Lei n? 

10.520, de 17/07/2002. 

d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observado as condições do Edital. 

e] Condições e Local de Entrega: Conforme Edital. 

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Gustavo Lopes Cançado, 168 - Bairro Jardim América - Bom 
Despacho - MG. 

CNPJ/MF NE: 22.483.299/0001-15 
TELEFONE/FAX: [037] 3522-4317 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: fortumel@hotmail.com 
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 4097 CONTA CORRENTE 9483-8 - SICOOB CREDESP. 
NOME REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FERREIRA LOBO - PROCURADOR 
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: M - 2.222.273 

anna.. 

EÉÇ4E3.%QÍQM'I~ISÊ 
Forrmraanuros ã É 

UNA ODRENÇO LOÊWEWEEWMWWWGOWW-&SE  
Bom Despacho, 19 de outubro de 2016. 

Av. Gustavo Lopes Cançado, 168 - Jardim América - Bom Despacho - MG - CEP: 35.600 00 W 

Telefax: [037] 3522-4317 - email: fortumel@l1otmail.c0m 12 QL «Em 

 
 ANIEL FERREIRA LOBO Av. Gustave Lopes cançado, 16a 

M - 2.222.273 ¡. Jardim América - CEP: 35.600-900 : 

Çíàqgrgbespacho _ Minas c-eraisê IIIUUOUQ 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO - SAAE DE PIUMHI - MG. 

PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL NE. RP 011/2016. 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços visando a aquisição de Cestas Básicas a serem 
distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta dos produtos abaixo 
especificados, em atendimento a Lei Municipal n? 1.804/ 2 007 e suas alterações: 

ITEM QUANT UN ESPECÍFICAÇÃO MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 840 Unid. Cestas Básicas FP 100,76 84.638,40 

1.1 01 Pct. AÇÚCAR CRISTAL em pacote de os kg, 
contendo no minimo 99,3 % de sacarose, 
deverá ser fabricado de suco de cana, livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitas e de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem primária em sacos plásticos 
resistentes de 5 kg. No rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", seguido do tipo e a 

classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

Delta 12,60 12,60 , 

1.2 02 Pct. ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, 

polido, limpo, grãos inteiros, longos e finos 
em pacotes de 5 kg. O produto deve conter 
no mínimo 90% de grãos inteiro e não 

poderá apresentar mais que 15% de 
umidade. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal 

de origem e classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 [ANVISA] Validade: No 

minimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 

programação' de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

13,95 27,90 , 

1.3 02 Unid. CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. O 

produto deverá ser 100% arábica conillon, 
bebida dura, torração média e conter selo de 

qualidade e pureza [ABlC). Validade: No 

minimo 2 (dois) meses, a partir da data de 

entrega. 

Utam 5,40_ 10.20 

1.4 01 Unid. CREME DENTAL COM FLUOR E 

MICROPARTICULAS DE CÁLCIO, 
embalagem com 90 gramas. Gel dental com 
flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, vários 

sabores. 

Colgate 3,15 3,15 

1.5 01 Unid. 

Av. Gustavo Lopes Cançado, 168 - Jardim América - Bom Despacho - MG - CE : 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem [lata 
de 340g), produto resultante de 

concentração da polpa de tomates maduros, 

sem pele e sem semente, por processo 
tecnológico adequado. O produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18%, fibra alimentar 

Elefante 3,58 3,58 

Telefax: (037) 3522-4317 - email: fortumel@hotmail.com 
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mínimo de 1,2g, carboidratos máximo de 3g 
por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as caracteristicas: 
aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro 
e sabor próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua classificação 
- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 

259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a 
partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A 
data de' validade deverá constar da 

embalagem. 
1.6 01 Unid. FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo 

grão de milho desgerminado, de baixa 
umidade em flocos íntegros, homogêneos e 

isentas de substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a 

sua designação e classificação. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. [RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem 
em pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor de 500gr. Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. 

Rocinha 3,24 3,24 

1.7 01 Unid. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida 
com ferro. Produto obtido pela moagem 
exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento 
de terra, com no máximo 15% de umidade, 
certificado HACCP. Aspecto de pó Fino, 

branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes 
de 1 kg. Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxico, ou papel branco. No 
rótulo deverá conter a denominação "farinha 
de trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Vilma 2,88 2,88 __ 

1.8 02 Unid. FEIJÃO cAmoQUrNHA TIPO 1 de primeira 
qualidade, "extra", constituído de no minimo 
95% de grãos na cor caracteristica à 

variedade correspondente, 
de tamanho e formato naturais, maduros, 
limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O 

produto não poderá apresentar mais que 
15% de umidade e 0,5% de substâncias não 
comestíveis. Embalagem em pacotes de 

plástico transparente resistente e incolor. O 

produto deverá ser rotulado de acordo com o 

cereal de origem e classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 [três] meses a partir da data de 

4,12 8,24 

Av. Gustavo Lopes Cançado, 168 - Jardim América - Bom Despacho - MG 

Telefax: (037) 3522-4317 - email: fortgmel@hotmail.com 
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entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

1.9 01 Unid. FLOCOS DE MILHO. tipo cozido, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, milho livre 
tegumento, seco, tostado e recoberto, 

características adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote 
de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. [RDC 259 de 20 de setembro de 

2002] (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

Milharina 3,59 3,59 

1.10 O1 Unid. FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e 

ácido fólico. Produto obtido pela moagem do 
grão de milho, desgerminado ou não. 0 
produto deverá conter no máximo 12g de 

sócio por porção de 50g. Deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs, 

limpas, isentas de matéria terrosa e parasita. 
Não poderá estar úmido, fermentado _ou 

rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 

Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. [RDC 259 de 20 de setembro de 

2002] (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

Sinhá 1,89 1,89 

1.11 01 Unid. DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., 
doce massa, sabor goiabada, com 
ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido 
e ácido cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002] (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Predilecta 4,39 4,39 

1.12 02 Unid. MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 
vitaminado, não fermentado. O produto 
deverá conter no mínimo 2,4mg de fibra 
.alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 

80g. Ao serem postas em água não deverão 
turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos 

de polietileno atóxico, transparente, 
reforçado de 500gr. Poderá ser adicionado 
apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a designação 
expressa de sua natureza - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Vilma 2,52 5,04 

1.13 O3 Unid. ouso REFINADO DE som, ooo ml, tendo ABC ,28 \ 
Av. Gustavo Lopes Cançado. 168 - Iardim América - Bom Despacho - MG - C 

Telefax: [037] 3522-4317 - email: fortumel@hotmail,ggm 1 

P. 35.60 -OOO 
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sofrido processo tecnológico adequado como 
de gomagem, neutralização, clarificação, 
frigoriñcação ou não e desodorização. 
Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e 

cor peculiares e deverá estar isento de ranço 
e de outras características indesejáveis. O 

produto deverá conter no máximo 290g de 

gordura monoinsaturadas por porção de 

13ml. Na rotulagem deverá conter as 

indicações correspondentes à classificação e 

designação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml 
intactas. Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
1.14 01 Unid. POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo 

mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem, 
pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002] (ANVISA). Validade: No 

minimo 3 [três] meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Amañl 3,15 3,15 

1.15 01 Unid. SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de 

sódio catalisado, extraído de fontes naturais. 
Obrigado à adição de sais de iodo [iodato de 

potássio, iodato de potássio ou outro sal de 
iodo não tóxico] e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. 0 rótulo 
deverá trazer a denominação "sal" seguida 
de sua classificação. Deverá também constar 
do rótulo, a declaração "iodeto" e a 

declaração dos antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da Agricultura. 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da 

embalagem. 

União 1,12 1,12 

VALOR GLOBAL DA CESTA BÁSICA 9R$ 100,76 (Cem reais e setenta eseis centavos). :saák 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 9 RS 84.638,40 (Oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e 

quarenta centavos). 

Bom Despacho, 19 de outubro de 2016.  
 FERREIRA LOBO 

M - 2.222.273 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

raça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Proposta ao proçe.s__s_o de compra: 401 I 2.016 
FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE- ME 18.319.809I0001-46 

RGPTBSEHÍSHÍBZ FERNAN DO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE Identificação: MG1129B588 SSP/MG Aceito 

Validade prop.: 1211812016 Prazo de 911176931 FUTURA PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000001 AÇUCAR CRISTAL 05KG 1,00 12,99 12,99 

Marca l Modem: TRYUMPHOI    
   

00000000953 CAFE EM P0 250o 2.00  5,10 10,20 

Marca I Modelo: UTAM I 

 
    

  .  01%.'.  _I  . o 00000000953 EXTRATO DE TOMATE 340G e e _ 1,00 3,19 3,19  
mms-mx» 

I 

arca I lo: ELEFANTE l  
 
  
 

FARlNDE éo r 1 011<G , _ _ _  ' _ _ 10o 23o 2, 
Marca I Modelo: SANTA AMÀLIA I " 

" 00000000950 

0000000947 FLOCOS DE MILHO 5000 _ _ _  1,00 3,35 A .35 
Marca¡ Modelo: ROCINHA I w  

       

00000000959 GOIABAA 5000 u. n' 1,0 À ' 4,17 4,17 

Marca/Mo lo: FUGIN 

   OLEO REFINAO DE SOJA QOOML A ,.  o 3_oo 2_32 5,95 

M rca i Modelo' ABC I 
“ à? 

  000095 SAL REFINADO 01m É  e_ 1,00 .  n " 0.71 
Marca/Modelozmoc¡ ' '  

Valor total do lote: 93.05 

_ 1 Valor total da proposta: 93,05 

Sistema: MGFCompras - Página 1 
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ANDRADE PRODUTOS E TRANSPORTES 
CNPJ 18.319.809/0001-46  

A0 
SERVI o AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOSTO sAAE DE PIUMHI me = Ê8'319'809m001a46 g 

ç ' ' ' sarampo Auousro 

A ALvEs DE ANDRADE-TAE 
PROPOSTA COMERCIAL Rm, pr_ cisaipino Marques Gontijo. 1001 

- . São José - CEP. 35.600-000 __ 

PREGAO PRESENCIAL w. RP 0102016. :aum Despacho . Minas Gera» 
. ¡ n - - -- 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para os objetos Iicitados, em 

conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

o -Decíaramos queries presos propostos estão incluidos todos os  encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ónus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 

iicitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

o Os preços cotados inctuem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação, tai como: taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
fãõãifüüã, pfêiñdãñõiãñõã. seguros, íêñ, õãfõã ê ãêãõãfãã, tüõtõ é 600593 iñdiãpêñsávêãã ao ñêftéitõ 

cumprimento do objeto deste edital. 

o A proposta vigorará pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias corridos. 

o Ate a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado 

as .condições :to Edital 

o Condições e Loca¡ de Entrega: Conforme Edital. 

NOME DA EMPRESA: FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE ME. 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Cisatpino Marques Gonüjo, 1001 - São José - Bom Despacho - MG. 

CNPJIMF N°: 18319430910001-46 

TELEFONEJFAX: (037) 9996243834 

ENDEREÇO ELETRÔNiCO: andradetransgorteeprodutos@gmail.com › 
DADOS BANCARiOS: AGÊNCIA 341 CONTA CORRENTE 3295 - ITAU. 
NOME REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO' AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - PROCURADOR 

IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: MG 11.298.588 

Bom Despacho, 19 de outubro de 201 ô. Ã 
FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE ME.  /wr /L «Or 

FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE 

MG 11.298.588 
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ANDRADE PRODUTOS E TRANSPORTE s  
CNPJ 18.319.809/0001-46 :13-319-309¡   * 

FERNANDO AUGUSTÚ 
À ALVES n¡ AHDRABE - ME 

Cisotpino Hdmi-WS G°mü°= 10m 
SERVIÇO AUTÔNOMO os AouA E ESGOSTO - SAAE os PIUMH! - no. Rua Dr. _ _ _ 

, são lose - CER 355094390 M_ 3 

PRoPosrA COMERCIAL  30m Despacho - umas °';'-.'::;°..: 

PREGÃO PRESENCIAL m. RPft11i2016. = ----- -- 

-Constitui objeto da presente o Registro de Preços #lesado a aquisição de Cestas Básicas a serem dietriboidas aos 
servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a 

Lei Municipal n” 1.804¡2007 e suas alterações: 
ITEM QUANT UN ESPEC|FIGAÇÃO MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

01 840 Unid. Cestas Básicas AP 95.90 80.556,00 

1.1 01 Pct. AÇÚCAR CRISTAL em pacote de 05 kg, contendo no Tryumprro 12,99 12,99 

minimo 99,3 V: de sacarose,- deverà ser fabricado de 
' suco de cana, livre de fermentação, isento de materia ' 

terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos plásticos resistentes de 5 
kg. No rótulo deverá trazer a denominação “açúcar”, 

seguido do tipo e a classificação - Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

'N p __ rANvisAi: Validade: No minimo 3 giras) meses apartir , 

da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverà 

constar da embalagem. 
1.2 02 Pct. ARROZ AGULHINHA TIPO 1, benetictado, polido, limpo, Fidélis 13,00 26,00 

grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. O 

produto deve conter no minimo 90% de grãos inteiro e 

não _poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) mesas a partir da data de entrega. Considerar as 

_datas roufurrneprogramacao' demorada. A dara da. 
validade deverà constar da embalagem. 

1.3 02 Unid. CAFE Etllt PO, torrado e moído, embalagem Utam 5,10 10,20 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto 
deverá ser 100% aràbica conition, bebida dura, forração 

média e conter selo de qualidade e pureza (ABiC). 

Validade: No minimo 2 (dois) meses, a partir da data do 

FD. 1.4 01 Unid. CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS Colgate 2,99 2,99 
DE CALCtO, embalagem com 90 gramas. Gel dental 

com tiúor ativo, baixa abrasividade, 9Qg,_wâtrios sabores. 
1.5 01 Unid. EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata do 340g), Elefante 3,19 3,19 

produto resultante de concentração da polpa de tomates 

maduros, sem_ pele casam semente, _por processo_ 
- = ógico adequado. O produto »deverá conter BRÍX 

minimo de 18%, fibra alimentar minimo de 1,29, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 

isento de fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as caracteristicas: aspecto 
massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No 

rótutsstevsrá mostar a denominação. da :troque este 
classifrcação --Rotulagem Nutricional Gbrigatoria. RBC 

259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. _ 

Considerar as datas conforme programação de entrega. Í A data de validade deverà constar da embalagem. 
1.6 01 Unid. FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho Rocinha 2,99 2,99 

desgerminado, de baixa umidade em flocos integros, 
' homogêneos e isentas de substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo devera constar a denominação do 

produto de acordo com a sua designação e ciassifrcação. \ji    5600-000 
C¡ _ _ 

RUA crsALPnvo MARQUES GONTIJO 1001- Bairro são rose ~ Bom Despacho/MG- Cep: 

Telefax: (037) 999628834- Email: :r L _- : o ar. ,u \ t, a  r 3 o r o mu,       
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ANDRADE PRODUTOS E TRANSPORTES 
CNPJ 18.319.809/0001-46 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. _(RDC 259 de 20 de 
. . . .m. nm. 

setembro 2092)  Êmbalagen em pacotes e 

de plástico transparente resistente e incolor de ãtlügr. 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

1.7 Unid. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida corn ferro. 

Produto obtido peia moagem exoiusiva do grão de trigo 

são, limpo, isento de terra, com no máximo 15% de 
umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó tino, branco, 

cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. 

Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, 
ou papei branco. No rótulo deverá conter a denominação 

*farinha de trigo" seguida do tipo - Rotulagem Nutricional 

' Obrigatória. RDC 259 de '20 de setembro de 2002' 
(ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverà 

constar da embalagem. 

Santa 

Amália 

2,70 2,70 

1.8 Unid. FEIJÃO cARrooumHA TIPO 1 de primeira qualidade, 

'extra', constituido de no minimo 96% de grãos na cor 

caracteristica 'à variedade correspondente, 
de tamanho e fcnnato naturais, maduros, limpos e secos, 

em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 
mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não 

comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 

transparente resistente e incolor. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com o cereal de origem e 

' classiñoação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC ' 

259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

Considerar as datas conforme programação de entrega. 

A data de validade devera constar da erntügmem. 

Natural de 

Minas 

3,91 7,82 

1.9 Unid. FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, milho livre tegumento, seco, tostado e 

receberia, caracteristicas adicionais enriquecido com 
Vitaminas e seus marciais, ::um 93H, Pacote :t5 5119 gr, 
Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 

de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 

minimo 3 (três) mses a partir da data de entreg. 
Considerar as datas confonne programação de entrega. 

A data de validade deverá constar da embalagem. 

Rocinha 3,35 3,35 

1.10 Unid. FUBÀ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. 
Pfõãütõ ññtüíõ ,õêiã ,fñõãêñ as @fã .dê rñiifíõ”, 

desgenninado ou não. 0 produto deverá conter no 

máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 

fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 
Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 

se 20' as §té% .as 2002)' (AtiVtãAi. Válidádéf Há 
minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas oonfonne programação de entrega. 
A data de validade deverà constar da embalagem. 

Sinhá 1,79 1,79 

1.11 Unid. DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de 

goiaba._açúoar, liquido *e ácido_ cítrico _prazo vaiidade 12. 
aplicação sobremesa. ANeeessaria Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá 

constar dapmbalagem. 

Fugini 4,17 

* 1.12 ' 'Unid. MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmoia, 

vitarninadc, não ferrnentado. O produto deverà conter no 
Í  minimo 2,4mg de ñbra alimentar e 3,4rng de ferro por 

 RUA CISALPINO MARQUES GONTHO 1001- Bairro são ¡osrã - Bom Despacho/MG- Cep: 3:55 oo 
Telefax: (037) 999628834 - Email: u _t La.) as _t - _ ' _ a .  C .u.   



ANDRADE PRODUTOS E TRANSPORTES 
CNPJ 18.319.809/0001-46 

porção de 80g. Ao serem postas em_água não deverão 
tomaria antes da  Êrntaaiagem: sacos de 
polietileno atoxico, transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de corantes naturais. As 

massas deverão trazer no rótulo a designação expressa 
de sua natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 

RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Validade: !jo minimo 3 (dês) meses a partir da data de 
l entrega. Considerar-as datas conforme programação de a 

entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
1.13 03 Unid. ÓLEO REFiNADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido ABC 2,32 6,96 

processo tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação. frigorttioação ou não e 
desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor 

e cor pecuiiares e deverá estar isento de ranço e de ' 

outras caracteristicas indesejáveis. O produto deverá 

conter no máximo 2,909 de gordura monolnsaturadas por 

porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as 

indicações correspondentes a olassitioação e designação 

- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml 

"rrrtactasfvalidadez No minimo 3 (três) meses a partir da. ' 

data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
1.14 01 Unid. POLVILHO DOCE, tipo t, origem amiláceo mandioca, Amafil 2,79 2,79 

tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 't kg. 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 

A de 20 de setembro de 2002) (ANVlSA). Validade: No 

minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

Considerar as datas conforme programação de entrega. 

A data de validade deverà constar da embalagem. 
1.15 01 Unid. SAL REFINADO, extra, icdado. Cloreto de sódio Moo 0,71 0,71 

catalisadc, extraído do fontes naturais. Obrigado à adição 

de sais de iodo (iodeto de potássio; iodato de potássio ou 
outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. D rótulo deverá trazer a 

denominação 'sat' seguida de sua classifroação. Deverá 

Ministerio da Agricultura. Validade: No minimo 3 (três) 

meses apartir da data de entrega: Gonoiderar as datas 

czonforrne programação de entrega. A data de validade 

deverá constar da embalagem. 

VALOR GLOBAL DA CESTA BASICA 9 R$ 93,05 (NOVENT A E TRES RENS E CINCO CENTAVOS). 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 9R$ 78.162,00 (SETENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS). 

Bom Despacho, 19 de outubro de 2016. 

FERNANDO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE ME. 

FERNANDO AUGDSTO ALVES DE ANDRADE 
MG 11.298.588 

. Minas Geri 

RUA CISALPINO MARQUES coNTuo 1001- Bairro são rosrâ - Bom Despacho/MG- c 
Telefax: (037) 999628834-Email: - k _I r ~__I 51,1.; L_  'rj . _ 9 , m - 
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tambem constar do rótulo, a declaração 'iodetd' e a n 

declaração dos antiumecíantes adicionados. Registro no  



Serviço Autsde Água e Esgoto 
Praça Zeca S 

Piumhi- MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

rã 

' 2378281610 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 11 I 2016 

Protocolo: 1259512016, 19-Out-2016 11:54 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a tim 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. 

 
.'.'Z' 
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_rx  
l-EE: 1 Lote único E 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

_11 .1B.319.809¡0001-46 FERNANDO AUGUSTOALVES DE ANQBADE- ME 93,05 Lance caduco 

É ' N, “ :MN V Yx, Y Bug. ÉQ°^ N " 153m1 7m..§5ãr&1!:V(X ' 

3 23.407.794I0001-08 ISRAELEISRAELLTDA EPP 9 71 Lance caduco 
WLF,““ ; “, y  K , , . , Ó' A. '--  “ 

así"   ' i M a J'  V*  
5 6523292810002-28 SUPERMERÇADOTUIUTLLTDA 108,73 Lance inicial>10% 

@sem »j às.)  z = _ - » N, w 7 , f" www- n: ,g- < , t"? 

7 21 .465.264I0001-90 MOTA COMERCIAL LTDA-EPP -'   113,21 Lance iniciaI> 10% 

("n : 5 w d &ÕÍÊÕ  ' 4 _a u 7,5". . z j; V ~ã * 'É 5;* V* r: " ri, - _ 

9 '2a.4o7.794¡ooo1-oa ISRAELE 'KRÃEÉLTDAAEPP  l l i " 93.03 Lance caduco ' “"› ", °  "  _ ~ .Í  !É  
11 1B 319.809I0001-46 FERNANDO AUGUSTOALVES DÊ ANDRADE- ME 93,02 Ln de desistência 

n É a e m- « ê ›  ~    
n13 214077941000108 ISRAELElSRAEL LTDA EPP 93,00 Lanceca à    2  , , u  , ;a ar¡ ; "  .- 

ME  __ u ,.. E a', ...z ü. , M _u _iu .' _ ,xgmpà-wg.    
 

 “' ~'r _ 'v 

15 2248329910001-15 MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO - ME    17 25.a35.495rooo1-14 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA “ ' 92,97 Lance de desistência 

s. r ' f ,z . r . v , | .É M 

19 2§.40T._794I0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP ã§,,:. ñ? ' *às  C,Í.~«,. 

 

 
 

 
    

 
 

  
 

21 2340779410013 -08 !SRAELEISRAEL LTDA EPP u 02,915 Lance final disputa 
* QL_  . W _ - 3% _r M” ' e _. ' x( h * l ~z l ' . N( =~  Y Í¡ .é M _mm  

~ ::i ma ' . mv '.. f -  .. ~ “x '  , ° 5, :m Ê.. 

_\_/ 
Página: 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaootrpt 
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é Serviço  de Água e Esgoto 

g 2378281610 

Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 11 l 2016 

Protocolo: 1259512016, 19-Out-2016 11:54 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a ñm 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. 

 
   

“W _.r.. . . Piumhi- MG, quarta-feira, 19 de outubro de 2016 

' Â  ' É Prot: 1259512016 Z 
MARlA DAS G IARROS GOULART 

A ADMI STRATIVO l 

P RTARIA N° 02012106 

SONIA ROSENI (ÍOSTA Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
AJUDANTE ADMINISTRATNO FISCAL 

n clana Goulart de Castro 
,X MÊEMBRO m¡ comIssAone LICITAÇÃO 

Sistema: MGFCompras - PropostaInicialDePregaom .rpt 

Página: 2 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - IIIIG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N” 40112016 

 
Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada, a fim 
de realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. Iniciada a fase de habilitação, o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados, apresentando ao final, o seguinte resultado, conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 
pelo Pregoeiro e a Comissão. 

    ;a . _- . . - 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP ' _ X 
 

23.407.794/0001-08 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 
documentação apresentada, foi assinada pelos _membros_ _dacqmissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem; i = " ' 

Piumbi - MG, quarta-feira, 19 de outubro de 2016     ^ _ RROS_ GOULART - 

ADMINISTRATIVO 
ORT " RIA N" 028/2106 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

 
@a 

SONIA- ROSENI_ C0 A _ " A .-    ' I Êosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
AJUDANTEADMINISTRATIVO _ _ __ ' _ __ À FISCAL 

- i_ 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoüePregaootrpl 'IISFOIZ 12-529 Í 2.015 Página 1 
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   : g .    
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

23382.81 dure orraex cu ivanírgsaaepiumhixonLb CNPJ: 6/0001 ID 

Autarquia Municipal (Lei 1035 raça Zeca Soares, 2¡ l A 379254300 PlliñlHl/EVIG -Tetcrax 37-33714332 

DOCUMEN TO§ ORIGINAIS DE 
HABILITA ÇAO E PROPOSTA 

ADEQUADA AO PREÇO FINAL 

ISRAEL & ISRAEL LTDA-EPP 
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Ministério do Desenvoivimento. indústria e Comércio Exterior Na DO PROTOCOLO m” da Jun” cmada" 
Secretaria de Comercio e Serviços 

' Departamento Nacional de Registro do Comércio &j; JUCEMG _ UD53 
- -- ' Unsa - MF DIVINOPOLIS 

NIRE (da seda filial. ndo a Código da Natureza N” de Matricula do Agente  seda   Auiriliardocomércio iii lilltzliigsisiaiiiigtii lllii III j 
31202707352 2062_ _ _qu_ _ _ ' 

Í"1:-.  *"'“”." i ' _.   . ;áÊ-Wí?” JEEP?? "jííãfÍí :.:_>; . t_  ..  
SIDENTE DA JUNTA COMERCIAL D0 ESTADO 

NOME: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
requer a V5' o deferimento do seguinte ato: N° FcN/REMP 

N" DE CÓDiGO CÓDIGO J1233a4614245 

VIAS DO ATO DO EVENTD QTDE_ _ DESCRtÇÂO DO ATO I EVENTO 
Igoz 7'* r  .. 1 ALTERACAO 

021 1 ALTERACAO DE DADOS [EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E 

SECUNDARIAS) 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 
2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

Representante Legai da Empresa !Agente Auxiliar do Comércio: \......._¡ 

@De 

      
 

BAMBUI Nome: 

Local Assinatura:  19 Novembro 2012       

 
 

 
 
 

    
  

Data 

215x080 'Dir-JUNTACOMERÇIAL:an: v -. _' 'si-za  2353"-  -"-':°.?;í; .. -.  
DECISÃO swsume [j DECISÃO cousa AD 

Nome(s) Empresarialtais) iguattais) ou semelhanteb): lj SIM lj NÃO Processo em Ordem 

Adecisso 

___I____I 
Data 

___.__.._________ ü NÃO __¡__i ü NAO ___¡___¡ Responsável 

' Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO slNsul-AR Z' EXÍQÉTIGÍQ 3' EXÍQÉHCÍH 4a Eñganda 5 Emigéncia 

Processo em exigência. (Wade despacho em foiha anexa) 

;Ka/Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü D .E5123. 11055' . (aff-S C375' 

Processo indeferido. Publique-se. JUCEMG- P: 11 ¡ 'J 4521x5321.; c; 

Data Res õnsá ei 
DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 3- Exigência 4- Exfgãncía 5 Exigência 

.... ..... -m- ..-xa mu., Hnnnonhn rnfn n 'I F1 a 12513035  1'» l a ih: en vu l. E D a 
ü PfODWÃ _' '^ ~ JUNTA COMERCIAL Do ESTADO DE umas GERMS 

' '_ :Emwtcoonecnsmosoeonno:49B3155 Ú Proces- - -. eu 2511112012 ::sua e sensu. ;rua em¡ 

_ : ' PneTDcoLo: 12i599.175~4 r_- 
1 ' * ,z uiart Â' 
animam? ' › 7" 
I v. Í-MG __ 

'v' "x _(7 r" OBSERVAÇÕES r' l / 
v o r ' _ __ - " _ ' -..r-aa 0'.. ° › 

"faümiwiiifmm- ' - . 1 . ' ,. _ _ _  gs: . 

Tabeiiaos w _ ._ _' , - - - * .d 9"'. _ r 4; -'   .. . m 'RJ ..i 

í u Jem  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
._' :' Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA 

26/11/2012. Para validar este documento. acesse wwwjucem . 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2015 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretá 



 

à .ALTERAÇÃO CONTRATUAL N? 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - EP 0 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, brasileiro, casado_ -em regime de» comunhão universal de be 
I 

empresário, portador da Cl n° M-8. 641.111 SSPIMG. çplãnâ 4$s.oqo.a9i¡3aã,§ns§sc_ido em 04-11-1961_ 
natural de ARAÚJOS-MG, residente e domiciliado em BAMBUhMGFà' Rua Padreüomingos, n° 117, 
Apto 01, bairro Cerrado. CEP 38.900.000; GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL, brasileira, empresária, 
casada, em regime de comunhão universal de bens, natural de BAMBUi-MG. nascida em 10-12-1964, 
portadora da Cl n° MG-3.547.665 SSPIMG, CPF n° 515.236.716-53, residente e domiciliada em 
BAMBUl-MG, à Rua Padre Domingos, n° 117, apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
Sociedade Empresaria Limitada denominada ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, com sede em BAMBUI- 
MG, à Rua Padre Domingos, n° 117, bairro Cerrado, CNPJ n° 23.407.794/0001-08, com seu contrato 
constitutivo arquivado na JUCEMG, sob n” 312.027.078.52 em 16-08-1987 e consolidação do contrato 
social em 28101/2004 sob o n° 3058958, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e 

consolidação dele, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1° - A sociedade gira sob o nome empresarial de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

Cláusula 2" - O capital social que era de R$ 2.000,00 (dois mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 
R$ 1,00 cada, passará neste ato para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 
quotas de R3 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, 
no ato da assinatura desta alteração e distribuidas entre os socios da seguinte forma: 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO ---------------- --1B.000 quotas = R$ 18.000,00 = 90%. 

GiSLENE SUELI DA SlLVA ISRAEL ------------ ---2.D00 quotas = RS 2.000,00 = 10%. 

›Cláusula 3” - A sociedade altera nesta data o seu objetivo social, passando a exercer o comércio 
varejista e mercadorias em geral. com predominância deprodutos alimentícios, supermercados, 
comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), comércio varejista de laticínios e frios, 
comércio varejista de carnes-açougues, comércio varejista de carne bovina, suína e derivados, 
comércio varejista de bebidas. padaria e confeitaria com predominância de revenda, comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 

e sulnas e derivadospomércio atacadista de suprimentos para informática transporte rodoviário 
de carga,_exceto produtos perigosos e mudanças. intermunicipal, interestadual e internacional. 
comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video, comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumarlas e de higiene pessoal. 

Ciausuia 4*- O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula 5°- A sociedade e' empresária sob a forma de sociedade limitada, regida pelo novo Codigo Civil 
l Lei n** 10.406, de 1010112002) art. 1.052 e alterações seguintes. 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social.   

  
Cláusula 7° - As quotas de capital são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou tra 
sem o expresso consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igual 
preço e direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formaiiz 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

eridas a terceiros 
-a de condiçoes,          

Cláusula 8° - A administração da sociedade é exercida pelo sócio PAULO JOSE ISRAE 
que fara uso do nome empresarial, Ficando por este motivo, expressamente proibido, 
endossos, saques de favor, iianças ou abonos que possam envolver a responsabili 
Responderã também perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que 
violação da Lei e do Contrato social e representará a sociedade ativa e pessivament udici l e 
extrajudicialrnente e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incu b do os 

encargos e da administração social. O pedido de concordata, autofaiéncia, ou qualquer outro a o ' rid co 
que afete as atividades sociais, so produzirão os efeitos, quando subscrito por todos os sócios. 

É fr¡ 



Cláusula 9° - Fica estabelecido que a sociedade 'nao :tera 'conselho Essa!? 'todavia, para suas 3 deliberações os administradores adotarão preferendalnferñela forfñâ ektâbiíleêide no parágrafo 3° do 
art. 1.072 do Codigo Civil, tornando-se portanto dispênsáviãls a Féurfiãô o'u assembieia quando todos os 
sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 

Cláusula 10°- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo ã elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado económicocabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas 
apuradas 

Cláusula H**- A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar ñlíal ou dependencia, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 12°- O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, terá uma retirada mensal a titulo 
de pro-labore a ser fixada, de comum acordo entre os sócios e, observadas as disposições pertinentes. 

Cláusula 13°- No caso de falecimento de um dos socios, não implicará de imediato na dissolução da 
sociedade, podendo os herdeiros ou sucessores maiores e capazes, assumir seus direitos e deveres 
dentro da sociedade. Na hipótese de não haver herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os 

"É direitos e deveres ou do "de cujus" ou, se os interesses destes colidirem com o do sócio remanescente, 
proceder-se-à a um levantamento . cujo resultado, se positivo, será pago pela sociedade , na forma e 

prazo que dispõe este contratos se negativo,peios herdeiros ou sucessores do "de cujus" a sociedade 
igualmente na forma e prazo que dispõem este contrato. 

Cláusula 14** - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tais como: 
denominação ,sede,objeto, administração, aumento de capital, admissão de novos sócios, destinação de 
lucros , somente poderão ser processadas por deliberação unânime dos sócios, tornando -se 
dispensaveis, reunião ou assembleia quando os socios decidirem por escrito, como determina a cláusula 
93. 

Cláusula 15°- 0 socio, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, declara, sob as penas da lei, que não esta 
impedido de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, que veda, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 

concorrencia, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula 16°- Fica eleito o foro de Bambuí-MG, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 vias d igual teor e 
forma. ' 

Bambu¡ (MG) 10 de novembro de 2012. 

@Õ 
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›; _Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  ?Certifico que este documento da empresa iSRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202 0785 oi eferi o e arquiv do s 
26/11/2012. Para validar este documento, acesse wuvw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do proto 0151002480407 e o código segurança c Xa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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“ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. Nire 31202707852. foi deferido e arquivado sob o n” 4963155 
26/11/2012. Para validar este documento. acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 0151002480407 e o código de segurança c1 

Esia cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2015 por Marineiy de Paura Bomfim - Secretária-Gerar.  pàg- 4/4 EE FETÀRIAUE 
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#ISRAEL E ISRAEL LTDA -MH# _ía -l J 

J 3053959 28/01/2004 \ u!  À É  
MINASGERAIS 

l 

~oME_,,__.!__SêiA.êÃL ÍE lãRAfl- 
(da empresa (lu do Agenle Auaúsiar th: Comércio) 

LTQA ii 

requer a V. S' o deferimento do seguinte ato: E" 

N" DE CÓDIGO CÓDIGO 
.. _YIAS a.. 13.0.4570 ..QQEVJENIQ QTPE- . DESeEBEÇÃO 0.0.510 I' EWNLO . _ .  
 

_g m - 533!. .a , 05¡ ~ 0' à 9.9N$°*-'.9^9Ã9_- _-___ _e_  -___.  Í'  
l.     aeee  -M- uma” uma* 

'Í (vitae instiuçlõesdepreanchlmentoaTabeia2) j - _  F f" y 'V' m r _u - H   "lvm-“M-"ã 

i d Representante Legal da Empresa a' Agente Auxiliar do Comércio: É 

_ __ aAlrlljsul /lvl_ç______  - Nome:  ._...._l_-..-...a-_-. .-    
F " 09 E3831' 2004 Assinatura: _____   _à É  :n- JB-aía-"í--lm Telefone de contato: _______ QPD/  

J . 

l 

l z-rusolnn ;um cqnlieacmy.  .. . 

DECISÃO COLEGIADA m DECISÃO SINGULAR 

Nomnts) Empreaarlauats) lguaYuais) ou semen-lentas): 

' Processo em ordem. lj Em lj sm A decisão. 

1 

11-9353 

.-155- 

 

 

DN” -_'ñí"_-  DN” 'um' 
a¡ DECISÃO SINGULAR 

¡ 2' Edgeneln 3' Êügãnuín 4' Exhénoil 

_l Processo em exlgancia. E: 

I , Lao* 

(Vida despacho em folha anexa) 

Êrocesso deferido. Pubilqu-se e arquiva-se. 

É] Processo Indeferido. Publique-se. É ' 
     

 

   

Data 

DECISÃO COLEGIADA q , _ 2' Exlgandu 3' Erdgéncia 4' Exlgencla 
l Processo em exigência. ¡--¡ 5 g5 ,- Ú (Vida despacho em folha anexa) E mEactAl. DO EsTAnoàlã-Bhgg: 
¡ MTA C0 um.: 3 _ 1 n il 

J' E¡ Processo deferido. PtmIique-sa a arquiva-sa. JU mcg o E5057” “às o pamocom. 047 

Wong. 2a/01/3°° 
J !j Processo lndeterldo. Publique-aa. 15mm; LTD¡ 44s# ' - 

l r t: SRÀEÍA E  _q_ _ÕEÊ "” 
Presidente da Tum-l 

OBSERVAÇÕES: 

Q Mod. 'E 09 Brahma: Ediíaru Ltda. CQC. iTJBBBSÁJCCKST-SB - BH. MG 

  g .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
_ Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. Nire 3120270785 . 

' 28/01/2004. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo ' de segurança BuBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Cláusula 7" - As quotas de capital são indivisiveis e não podem ser cedidas ou transfer¡ 
-ceiros sem o expresso consentimento do outro sócio , a quem fica as gu ado _ 

em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aq ísiçào se çt 

  e u. ° 31 133528 2369 

- CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO OCIAAL DA SOC. 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Folha: 113 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 
bens , empresário , portador da CI n° M. 8.641.111, expedida SSP-MG , em 10-12-1993, CPF n° 
436.040.996-68 . nascido em 04-11-1961 , natural de Araújos-MG , residente e domiciliado em 
Bambuí -MG, à Rua Padre Domingos 117 , Apto 01, Bairro Cerrado . CEF'. 38.900.000, GISLENE 
SUELI DA SILVA ISRAEL , brasileira . empresária , casada em regime de comunhão universal de 

bens . natural de Bambuí-MG. nascida em 10-12-1964 , portadora da CI n° 3.547.665. expedida 
SSP-MG , CPF n° 515.236.716-53 , residente e domiciliada em Bambuí-MG , à Rua Padre 

Domingos _117 , Apto 01 m Bairro Cerrado , CEP.38900.000, unicos sócios componentes da 
Sociedade Empresarial Limitada que gira sob a denominação social de ISRAEL .E ISRAEL LTDA 
, com sede em Bambuí-MG , à Rua Padre Domingos 117 , Bairro Cerrado , CNPJ n° 
23.407.794/0001-08 com seu contrato constitutivo arquivado na JUCEMG , sob n° 
31202707652 em 16-08-1987 , resolvem de comum acordo alterar seu contrato social bl conforme Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1' - A Sociedade gira sob a denominação social de « ISRAEL E ISRAEL LTDA » . 

Cláusula 2° - O capital social é de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais ) dividido em 2000 (Duas mil ) 

quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizedas, em moeda corrente do 
pais , pelos sócios: ' 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 1800 QUOTAS Rg¡ 1800,00 
GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 200 QUOTAS R$- 400,00 

Cláusula 3° - O objetivo social é o comércio varejista de géneros alimentícios m geral? revenda 
de gás para cozinha, açougue, padaria. ' ' ' ': 

Cláusula 4° - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula 5° - A sociedade é empresária sob a forma de sociedade limitada, rehçia: pelo novo f¡ Código Civil (Lei n° 10.406, de 1010112002). art. 1.052 e seguintes . :. : 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 
 

postas a venda , formalizando , se realizada a cessão delas , a alteração ntra al 
pertinente . 

Cláusula 8° - A administração da sociedade é exercida pelo sócio , PAULO JOSE S 
AZEVEDO , que fará uso do nome empresarial, ficando por este motivo. 

rros Güu.? 
_« ' - _R e¡ , -. É( ,-  . os - SAAE Piumhi - II 

.  .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais "  
' “gi Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 3120270785 . foi 2 ferido e arquivado sob o 589 

" 28/01/2004. Para validar este documento_ acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C _à 1002497275 e o código de se rança u 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0311272015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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o - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOC. EMPRESARIAL ' 

ISRAEL EISRAEL LTDA .________________.__ 
Folha: 2/3 

semente proibido, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que 
possam envolver a responsabilidade social . responderá perante a sociedade e 
terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do Contrato 
social e representará a sociedade ativa e passivamente . judicial e extrajudiciai- 

bindo dos encargos e da administração social; O pedido judicial de concordata . 

autofalência , ou qualquer outro ato juridico que afete as atividades sociais , só 
produzirão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios. 

no § 3° do art. 1.072 do Código Civil. tomando-se portanto dispensáveis a reunião 
ou assembléia quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que 
seria objeto delas. 

Cláusula 10' - Ao término de cada exercicio sociai, em 31 de dezembro, o administrador prestará 

na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 11° - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência. 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

O 

.CCC Cláusula 12'* - O sócio administrador, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , terá_direiío a uma 
retirada mensal a titulo de pró-labore, a ser fixada, de comum cordoentre os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. : ' 

Cláusula 13° - No caso de falecimento de um dos sócios, não ¡mpii rá-\_de_'_i:_§.diato na 
dissolução da sociedade. podendo os herdeiros ou sucessores maiores? capazes. 
assumirem seus direitos a deveres dentro da sociedade. Na hipótese' demão haver ã E 9; '1 8 U! c â E É m â na à? c: â "I :a ni 'é' Q. ê 8 Si E- à” É o m O O. ã 3 ü ?à à' É' m: 

ma e prazo que dispõe o presente contrato e, se negativo, pelos herdeiros ou su- 
cessores do "de cujas” à sociedade igualmente na forma e prazo que dispõe este 
contrato. 

2"¡  .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA 

28/01/2004. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br_e i 



 

"W 
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._ _y »w 

.' Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Níre 31202707 52, foi deferido e arquivado sob o n” 3058958 em 
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- CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOC. EMPRESARIA!” 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Folha: 313 

Cláusula 15° - Fica eleito o foro de Bambuí-MG , para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

 
 

Cláusula 16° - O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , declara sob as penas 

da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade. por lei es- 
pecial. ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontraram sob os efei- 
tos data, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi- 
cos; ou por crime fatimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu- 
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo. fé pública, ou 
a propriedade. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presenta instrumento em 03 
vias de igual teor e forma na presença de O2 (duas) testemunhas. 

BAMBUI (MG), 3o de Nove ro de coa. 

(três) 

 
TESTEMUNHAS:  
Assinatura:  FALHA. n .run _xswtgfzíwkÍ CPF n": 

Assinatura: 

CPF n°: 

.iunnÇcoMíi-icmi. ou ESTADO ne Minnie esams x _ 

no sosonno.: 3058958 
àflrgfnâanfnâl% 004 PROTOCOLO: 047100613  

É( 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

" 28/01/2004. Para validar este documento. acesse www.jucerng.mg.gov.br e informe n° do prot colo 0151002497275 e o código de segurança BuBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 031122015 por Marínely da Paula Bomfim »- Secretária-Geral. 

gmnl% à m'  s: naum; n¡ 



ILMO SR. PRESIDENT E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA, COM SEDE EM BAMBUI-MG, Á 
RUA PADRE DOMINGOS 117 , CERRADO . CNPJ N° 23240779410001-08 , 
VEM REQUERER A V. S' O DEFERIMENTO 

DO REGISTRO DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL JUNTO A ESTA REPARTIÇÃO. 

BAMBUI (MG), 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

!SRA EISRA L DA 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre Domingos,117 - Cerrado - Bambuí - MG - TeI.37-3431-1209- sugermcrcadoisrael@hotmaihcom 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 401/2016 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 11/2016 

ANEXO VI _ 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA PROCESSO 

ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001-08, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, 
portador do Documento de Identidade n° M-8.641 .1 11 - SSPMG e inscrito no CPF sob 

o n° 436.040.996-68, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no 
art. 7°, XXXIII da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

PIUMHI - MG, 19 de outubro de 2016. 

> 
ISRAEL E SRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/0001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF .436040996-68 

É3.4o7.794/ooo1-o'à7 
Israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos. 117 
Cerrado ~ CEP 38900-000 

Bambuí- MG I #R$- .azar 
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Cdmprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Confira Os dados de Identiñcação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à 

Contribuinte, 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERODHNSCRKPÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADHBERTURA 
23.407.T94I'0001-08 CADASTRAL 16109.71 987 

M ATRIZ 

NOM E EMPRESARIAL 

ISRAH. EISRAEL LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTAS1A) 

wki-*tiràirt 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVlDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral. com predominância de produtos alimentícios - 

supermercados 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAs ATIVlDADES ECONÔMICAS sEcuNDARIAs 

47134-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

4721-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
4722-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
4723-7-00 - Com ércio varejista de bebidas 
4721-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
4724-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4751-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.151-043 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 
4651-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional 4153-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
L 47312-5-00 - Com é rcio varejista de cos m éticos, produtos de pe rfum aria e de higiene pessoal (f 

\. /\ 
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDscA 

206-2 - SOCIEDADE EM PRESARIA LIMITADA 
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R PADRE DOM iNGOS 117 

cEP EIA1RROIDIsTRITO MUNIC|PIO UF 

33.900-000 CERRADO BAM BUI M G 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ENTE FEDERATlVO REsPONsAvEL (EFR) \ K 1_ 

*om-u- \\ 

\ \ \ 
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA sITU 'O CAÚ TRAL 

ATIVA 26I02l2005 Í; \ \ l 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cADAsTRAL \\J \ 
DATA DA SITUAÇÃO ESPEC lAL 
*ffiift* SITUAÇÃO ESPECIAL 

'klttàürñf 
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Àprovado p_ela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 07109/2016 às 11:39:53 (data e hora de Brasília). 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 07/09/2016 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 
CNPJ: 23407279410001-08 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n19 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos 

endereços <http:/lwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 0210/2014. 
Emitida às 13:20:23 do dia 26107/2016 <hora e data de Brasilia>. 
válida até 22/01/2017. 
Código de controle da certidão: 7652.B651.1EF6.370D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

_ i t CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 03/ 10/2015 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

01/01/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

EfCRIÇÃO ESTADUAL: 05155594109' CNPJ/CPF: 23.407.794/0001-08 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PADRE DOMINGOS NÚMERO: 117 

COM PLEMENTO: BAIRRO: CERRADO CEP: 38900000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BAMBUI UF: MG 

Ressalvadçp direito d_e_a Fazenda Pública Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, d 
cai-ta de adgudicaçao expedida em autos de mventario ou de_arro ap-iento, de sentença _em ação 
de separaçao Judicial, divorcio, ou departilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens Imoveis¡ esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao 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 Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidão de débitos tributários => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000175766974 

f'\ \ 

0 



PREFEITURA MU A 
BAMBUI 

MINAS GERAIS  
 
  

 

 

 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
M UN lClPAlS 

?NOME/RAZAO SOCIAL ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP ' 

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 
Complemento: Não informado Bairro: CERRADO 

C.E.P.: 38.900-000 Municipio: BAMBUI 

 

INSCRIÇÃO BCE É INSCRIÇÃO CUC NUMEROÍSE CONTROLE A _j 

' 000672 009737 
INSCRIÇÃO ESTADUAL C.N.P.J./C.P.F. 

0515559420000 ' 2340179410001 -08 

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicita 
que, revendo seus arquivos e apontamentos, ate a 

Municipal, que 'NÃO constam débitos para a Inscrição Económica l 
Ressalva-Se a Fazenda Pública no direito de constituir novos cré 
Inscrição econômica acima identifica e que, porventura, 
posteriormente à emissão da presente certidão, 
consolidar à inscrição econômica / Imobiliária aci 
vinculados a outras inscrições econômicas l lmobil 
dos dados cadastrais. Por Ser verdade, firma a 
seus jurídicos e legais efeitos. 

Imobiliária especificada'. 
ditos incidentes sobre a 

venham a ser apurados 
resSalvando-se, mais, no direito de 

íária em decorrência da não atualização 
presente CERTIDAO para que produza 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: 

BAMBUI, 15 de setembro de 2016 - 

. v _xa ' 

OBSERVAÇÕES: 



#W O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 

0811012016 hitps:flvv\uw.sifge.caixa.gw.br./Em presaICrflCrf/FgeCFSlmprimirPapelaspwARPessMatiz=26491B38IVARPessoa=2649183&VARUf=MG&VA .. 

1 ¡ _l 

li-"ai F' B, l i'.-'1| F: 

CAIXA Económica FEDERAL 

 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: __'23407794/0o01-0s 
Razão Social: ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 117 / CERRADO / BAMBUI/ MG / 38900-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 27/09/2016 a 26/10/2016 

Certificação Número: 2016092701582580651086 

Informação obtida em 08/10/2016, às 09:34:25. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à_ verificação de autenticidade no :site da Caixa: 

l'ittps:/Mww.sifge.caixa.gov.brfEmpresa/CrflCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=26491BSSIVAR Pessoa=26491B3&VARUf=MG&VARInscr... 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.407.794/OOO1-O8 
Certidão n°: 99550871/2016 
Expedição: O3/10/2016, às 09:48:23 
Validade: 31/03/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

certifica-se que ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001-OB, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolúção Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

'; ou decorrentes 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst,jus.br 



TJMG - COMARCA DE BAMBUÍ 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECÍFICA POR AÇÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍV 
nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA 
CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra: 

ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP 
OUTRO DOC:CNPJ:234077940001-08 

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES D 
NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AOUI MENCIONADAS. 

EAMEUI, 04 de OUTUBR e 2016 - 14:26:26 

E 

E CARVALHO 

ADO JUDICIAL 
MAURO GAR 

ESCRIVÃ( 

ATENÇÃO: 
Certidão composta de 001 folha(s). 
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da 
Turma Recursal. 
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gere 
sua invalídade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 
Esta certidão só ê válida no Original ou devidamente autenticada por Oficial püblicc 
Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissãc 
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto n” 12/2010 

FÓRUM AMAZILES SILVA 
R. PADRE JOSÉ TIBÚRCIO,127 BAIRRO: CENTRO CEP: 389000 

BAMBUÍ - MINAS GERAIS 

DECLARAMOS QUE CONFEREMOS ESTA CÓPIA com a 

00 LEC0NF o UA EXATIDÃO 
E” “E Bagé q) 



Prefeitura Nhnicipzll de Arcos 
Estado de Minas Gerais 

Rua Getúiio Va rgas, 228 -Ceniro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900 ' 

CGC: 18306662/0001-50 - Ernaiã: aroosprakitura@arcos.mg.govm 

ATESTADO CAPACITAÇÃO 

Atestamos que a empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, registrada no CNPJ: 

23.407.794/0001-08, nos forneceu Cestas básicas conforme abaixo 
descrito no ano de 2014, sob as Notas Fiscais: 

1# Danfe 4794 - Emissão 24/02/2014 vaior R$248.500,00, referente a 1.000 

unidades cesta básica; 
# Danfe 4923 - Emissão 17/03/2014 valor R$48.500,00referente a 1.000 

unidades cesta básica; 
# Danfe 5168 - emissão 13/04/2014 vaior R$48.500,00, referente a 1.000 
unidades cesta básica. 

Não tendo até o momento nada que a desabone. 

Sem mais. 

Arcos, 18 de agosto de 2014. 

Rpnaúúighspaíüüãeüv 

 /  Direta( ,fairnohu-rifridi) (Teatral 

::T1513 MM EM «mn - @W514  

DECLARA 'i ' . M03 QUE CONFERIMOS ESTA CUBA COM 

00'!? LECONFIRMAMO s 
EM fine T  ._ t_  
   M i ar a das Graças Ferreira 

PREGO¡ A 
Barr " Licuaçõesecontfa O G0 Em 
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'Ano de 2015, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANIBUÍ 
Praça Mozart Tôrres, n° 68 Centro. 
38900-000BAMBUÍ-MINAS GERAIS- 
Telefax: (0xx37) 3431 - 513o CGC: 2o.920.557/ooo1-93 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para fins de cadastro e concorrência perante órgãos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, que a empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, sediada no Endereço 
Rua Padre Domingosd 17 Cerrado Bambuí MG, Cep.38900- 
00O,CNPJ.23.407.794/0O01-08, forneceu no ano de 2014, e continua a fornecer neste 

Corte de frango em geral, gêneros alimentícios em geral, hortiñut 
Granjeiros, produtos de limpeza e higiene pessoal, GLP, Água mineral, Cestas Básicas, 
Papelaria em geral, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI, Praça mozart 
torres, 68 - Centro - Bambuí - MG, cep.38900.000, inscrita no CNPJ 20.920.567/0001- 
93. 

Atestamos ainda que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular 
e pontualidade em relação aos compromissos estipulados por este município, por via De 

Bambuí - MG, 04 de fevereiro de 2015.  

 
F zenda e planejamento 
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ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ .23.407 .7 94/0001-08 
Rua Padre Domingos,ll7 - Cerrado - Bambuíy- MG - Tel.37-343l-l209 - sugermercadoisrael@hotmaíl.com 

PROCESSO LICITATÓRIO N** 401/2016 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

DECLARAÇÃO 

ISRAEL E ISRAEL LTDA,CNPJ 23.407.794/0001-08, sediada em Bambuí - MG, á 
Rua Padre Domingos,117 - Cerrado, interessada em participar do Processo 
Licitatório em epígrafe, instaurado pelo SAAE - PIUMHI, declara sob as penas 
da lei, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação e a obrigação de 
comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo da mesma 

PIUMHI - MG, 19 de outubro de 2016. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ-23.407.794/0001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

53.407.794/0001-05' 
Israel e israel Ltua. 

Flua Padre Domingos, 117 QQ Cerrado - CEP 38900-000 

Bambuí - .ue  PAB ::n20 
LL 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794I0001-08 
Rua Padre Domingos,117 - Cerrado - Bambu¡ - MG 

TeI.37-3431-1209 - email- supermercadoisrael@hotmail.com 

PIUMHl, 19 de outubro de 2016. 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS N.11/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N.401f2016. 
ISRAEL E lSRAEL LTDA - EPP - CNPJ.23.407.794l0001-0B 

Rua Padre Domingosj 17 - Cerrado - Bambu¡ - MG 

Tel.37-3431-1209 - email - supermercadoisrael@hotmail.com 

Represetante legal, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

c.: M.8.641.111 - ssP - MG - CPF 436.040.996-58 

SÓCIO PROPRIETARIO 

Cestas Básicas a serem distribuidas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG 
composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n° 1.804/2007 
e suas alterações: ' 

PROPOSTA ALINHADA COM O PREGÃO. 
item quan unid. Espeficicao vr.unit vr.totaI Marca 

1 1 unid Açucar cristal 0/5 k contedítal 10,43 10,43 Delta 

2 2 unid Arroz agulhinha tipo 1 0/5 kg conf.editaI 13,97 27,94 confiança 
3 2 unid Café em pó 250g conf.editaI 3,48 6,96 Biagin¡ 

4 1 unid Creme dental 90g conf.edital 2,28 2,28 Close up 

5 1 unid Extrato tomate 340g confedital 3,29 3,29 Elefante 

6 1 unid Farinha milho SQQ conf.editaI 1,42 1,42 Conñança 

7 1 unid Farinha trigo especial conf.edital 2,35 2,35 Clarice 

8 2 unid Feijão carioca tipo 1 conf.edital 6,18 12,36 Dandâo 

9 1 unid Flocos de milho 500g conñedital 2,80 2,80 Milharina 

10 1 unid Fubá milho 500g conf.editaI 1,60 1,60 Ki-flor 

11 1 unid Doce goiaba 500g conf.editaI 2,76 2,76 Predílecta 

12 2 unid Macarrão espaguete 500g conf.edital 1,80 3,60 Don sapore 

13 3 unid Oleo soja 900 ml conf.edital 3,17 9,51 Abc 

14 1 unid Polvilho doce tipo 1 c/1 kg conf.editaI 4,40 4,40 Matuto 

15 1 unid Sal refinado c/'l kg conf.editaI 1,25 1,25 União ouro 

VALOR DE UMA CESTA BASICA 92,95 
70 CESTAS MENSAL VEZES 12 MESES 840 UNIDADES DE CESTAS 

840 unid CESTA BASICA conf.acima 92,95 78.078,00 
(Setenta e oito mil e setenta e oito reais). 

No preço proposto, que contiruira a única e completa remuneração, estão computados o lucro 
e tosos os custos, inclusive impostos direto e indiretos, obrigações tributarias, trabalhistas e 
previdenciarias, bem como quasiquer outras obrigações inerentes. 
Validade proposta: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas 
conforme art. 64,paragrafo 3, da lei 8666193. 
Prazo de entrega: de acordo com EDITAL 
Loca de entrega: de cordo com EDITAL 

ordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

ERRADO - BAMBUI - MG. TEL.37-3431-1209 
Email - supermerc doísrael@hotmail.com 
c.corrente - 11.525-8 - agencia 522-3 - BANCO D0 BRASIL S.A 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

nau ;um 

*margigzi/oooi-õã¡ 
israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingüs- 117 

Cerrado ~ CEP 38900-000 | Bambu¡ - MG ;Tzu 



 
licítacoesfzísaacpiumhi.com.br (INPJ: 23.782.8l6¡0lml10 

ziutarquia :Municipal (Lei 1035/99) Praça Zeca Soares; 211-» 37925-096 Plijãtll-!IJIHG  "feiefax 371-3371-1332 

COMISSÃO PIERMANENTIÍÉ .DE LICITAÇÃO 

RECEBIMENTO* DEÂÀMOSTRA 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
011I2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 401I2016 

'x Em atendimento ao ;título [g5 do edital -DAS AMOSTRAS, esta 

pregoeira juntamente com a equipe deraioãiio, recebeu na data de 24/10/2016 

os produtos enviados por amostragem pela empresa vencedora do oertame 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, os qiuais compõe' os _gêneros alimentícios ( 

cesta básica), que serão avaliados e conferidos em conformidade com as 

especificações do Anexo lI do edital em epígrafe. 

o Piumhi/MG, 24 de outuorolcife 2016 

 'N . _ 

- Maria das Gra er Ira arros Goulart Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
RA MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sônia Roseni Costa 'O a  Mar _ L na oula de Castro 

MEMBRO EQUIPE DE APOIO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 



QUALITY ASSESSORIA NUTRICIONAL 
FABRICIO GIAROLA OLIVEIRA 
RUA PADRE JOÃO VELOSO, 394 - CENTRO - BAJWBUI - MG 
CEP.38900-000 - TEL - 37-3431-2168 

DECLARAÇÃO PRODUTOS CESTA BASICA 

Atendendo solicitação da empresa, ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ. 
23.407.794/0001-08, com sede a Rua Padre Domingos,l17 - Cerrado - Bambuí - MG 
em atendimento ao EDITAL do município de PIUMHI, 

9 

Segue relatório de conformidade das mercadorias solicitadas. 

l - AÇUCAR CRISTAL - PCTE 5 KG - MARCA DELTA 
2 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PCTE 5 KG - MARCA CONFIANÇA 
3 - CAFÉ EM PÓ - RCTE 250G - MARCA NEGRIM 
4 - CRER/IE DENTAL COM FLUOR GEL 90G MARCA CLOSE UP 
5 - EXTRATO TOMATE 340G - MARCA ELEFANTE 
6 - FARINHA MILHO 500G - MARCA CONFIANÇA 
7 - FARINHA TRIGO ESPECIAL 1 KG - MARCA CLARICE 
8 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 CI 1 KG - MARCA DANDÃO 
9 - FLOCOS MILHO 500G - MARCA IVHLHARINA 
10 - FUBA MILHO 5500C - MARCA KI-FLOR 
11 - DOCE DE GOIABA 500G MARCA PREDILECTA 
12 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM SEMOLA SO0G - VILMA 
13 - OLEO REFINADO DE SOJA 900 NIL - MARCA ABC 
14 - POLVILHO DOCE - C/l KG, MARCA MATUTO 
15 - SAL REFINADO 1 KG - MARCA UNIÃO OURO 

Após analise criteriosa dos rótulos dos produtos acima listados, atestamos que todos são 
certificados na própria embalagem conforme solicitação da ANVISA, com valores 
nutricionais e seus e seus respectivos registros nos órgão competente, sendo assim, 
comparados com os itens solicitados no EDITAL, todos foram por mim aprovados o 
qual assino a presente ,declaração em uma única via. 

BAlVIBUI - MG, 24 DE OUTUBRO DE 2016. 

l 

FABRICIO GLAROLA OLIVEIRA 
NUTRICIONISTA 
CRN9 - 2506 “uma”, - 

- pa...” DECLARAMOS otkñonseaumos :sm CÓPIA com CPF 046691476 06 ' "ânimo o orueuuua CONFIRMAMOSSUAEXATIDAO 

EM 8!¡ ne O 05.5315 

COMISSÃO Pgfgàgñknr DE LICITAÇÃO 
G ' !art 

Maria das Gra ::Serrana Barros ou GOEIRA _ MG 
Licitações o contratos - SAAE Plumhl 
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Certificações 

No aspecto econômico, nosso principal desafio é buscar mercados mais exigentes, oferecendo produtos e serviços, de alta qualidade e 
que realmente levem benefícios aos consumidores e à sociedade em geral. 

Reforçando este compromisso está a contribuição da Delta Sucroenergia na busca pela melhoria contínua dos processos produtivos, 
através da obtenção de novas certificações e implantação de novas ferramentas de gestão que contribuem para a construção de urna 

o Certificações implementadas 

/N NBR ISO 9001:2008 - Sistema de gestão da qualidade (processo de produção e comercialização de 
x ' açúcar, etanol e energia elétrica Unidade Delta e controle de qualidade Unidade Volta Grande). 

i EPA: Certificação para exportação de etanol para os EUA (Unidade Deita e Volta Grande) 

 H E R . KOSHER: Certificado para alimentos preparados de acordo com a Lei Judaica (VHP - Unidade Delta) 

i SELO DO COMPROMiSSO NACIONAL: Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Cana de Açúcar. 

o Certificações em andamento 

 NBR' 

DSE) 
z oo  NBR ISO 22.000: Sistemas de Gestão da Segurança de Alimentos i Unidade Volta Grande) 

ÍIÍIÍIA BI GIIÍÀO 
DA SEGURANÇA 
Dl ALIENTOS  



  ' TH 

 CERTIFICAÇÃO BONSUCRO: 

SUCHU 
BÉITEH Sllliiill 

CME IHIÍIAHVE  I J 

NBR ISO 900122008 - 

de Açúcar , Etanol E Geração de Energia) 

D É. @i  
Cauroeuu Am 

,N Resouirczs BOARD 

À_ CARB: Certificação para Exportação de Etanol para a Califórnia 

 
Quem somos Sustentabilidade 

hair.; SUFTCJEITEfQFA Sustentabilidade 

Gestão de Pessoas centra¡ tie Fique por dentro Contato 
Oportunidades SÊFVÍÇÔ Fique poi dentro Comum 

Nosso !iugocio Responsabilidade &ociat 531m3¡ de *M305 unks “[95 
.Missao, visao o valores Responsabilidade Ambiental 

*fertiíicacues 
Foiha da cana 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícítac0es@saaeginmhi.c0m.br CNPJ: 23.782.8l6l000ll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21 l- 37925-000 PIUMI-ll/NIG w Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

PARECER AMOSTRA CESTA BÁSICA 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 11° 

011I2016 I 
PROCESSO LICITATORIO N° 401I2016 

Esta pregoeira juntamente com a equipe de apoio procedeu à conferência dos 
itens constantes da Cesta Básica e constaram que todos os itens se encontram 
de acordo com o Anexo ll do edital. 

Piumhi/MG, 24 de outubro de 2016 

Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 

Sônia Roseni Coíia 
MEMBRO EQUÍPE DE APOíO 

ria ciana ou art de Castro 

R0 EQUIPE DE APOIO 
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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
' lícita 'oesñõsaae iumhixombr (JNPJ: 23.782.8l6_f000.l-IO 

Autarquia âiuuicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21] - 37925-000 PIUñIIII/IVIG - Telefax 37-3371-1332 
 

PROMOÇÃO 

Pregão Presencial de Registro de Preços n°: 1112016 
Processo Licitatório n°: 40112013 

De: Equipe de Apoio 
Para: Pregoeira 
Assunto: Promoção 

Sra. Pregoeira, 

Compulsando os autos observou-se que houve erro material ocorrido no momento da 
digitação do credenciamento do CNPJ da empresa Supermercado Tuitui Ltda -EPP do aludido 
processo n° 40112016 no sistema de compras , ou seja, o CNPJ cadastrado no sistema foi o 
número 65.232.928/0002-28, ao invés de 65.232.928I0001-47. 

Sendo assim, necessário se faz a promoção dos autos à Pregoeira Oficial para as 
providencias cabíveis. 

Piumhi-MG, 24 de outubro de 2016 

o ' QQ. Rosílaine Ferreira ¡lva Figueiredo 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sônia Roseni Êiosta Mari c1ana 'oulart de Castro 

MEMBRO EQUIPE DE APOIO BRO EQUIPE DE APOIO 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
lícitagoes@§aaep¡umhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21! e 37925-000 PIUMIHJMG - Telefax 37-3371-1332 

DESPACHO 

Pregão Presencial de Registro de Preços n°: 1112016 
Processo Licitatório n°: 40112013 

Vistos, etc. 

À vista da promoção supra, para efeitos do Processo Licitatório n” 401/2016, a 
quem possa interessar deverão desconsiderar o credenciamento do CNPJ da empresa 
Supermercado Tuitui Ltda do aludido processo n° 401/2016 no sistema de compras , ou seja, o 
CNPJ cadastrado no sistema foi o número 65.232.928/0002-28, ao invés de 6523192810001- 
47, haja vista, erro material ocorrido no momento da digitação do CNPJ. 

Há de se ressaltar, que o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho em sua obra 
intitulada Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág. 401, 9° edição, 
Ed. Dialética, São Paulo, 2002, em que preieciona: "A Administração mantém permanentemente 
a faculdade de revisar os próprios atos, até mesmo de oficio  (omissis)  

E ainda, para Des. Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, em seu artigo 
intitulado Etapas do Procedimento Licitatório, preleciona que "o juízo de retratação consiste 
na possibilidade do órgão que proferiu o ATO reexaminá-Io, podendo reforma-io, invalida- 
lo, esclarece-io, integra-Io ou mente-io". 

Portanto, por se tratar de um simples erro materiallformal, foi solicitado ao responsavel 
pelo programa de Compras da empresa contratada MGF Informática Ltda que acessou o 
sistema e regularizou o cadastro correto do CNPJ da empresa Supermecado Tuiitui Ltda hei por 
bem considerar sanado o erro material/formal e retifica o preâmbulo dos autos em epígrafe com 
o seguinte . CNPJ cadastro corretamente da empresa Supermercado Tuiuti Ltda 
65.232.928i0001-47. 

Piumhi-MG, 24 de outubro de 2016. 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/00 

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações_ _ _ _ À \ 

Termo de adjudicação de processo de compra 401 / 2016 _- ' ' . - - -- j -  "NH 

 O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados peIo(a) PORTARIA 
N” 028/2106, reunidos nesta data. processaram a licitação 011/2016 na modalidade Pregão presencial, decorrente do 
processo 401/2016, obtendo os resultados discriminado abaixo.  

 
fwAssim, adjudico a presente licitação para o(s) |icitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

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

#vida/M 
MARIADAS .AQAÁBSFBARROS GOULART .  .  A NI'E MINISTRATIVO ; 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicaoaom .rpt ' Prot: 13269/ 2016 



 
Serviço Au ônomo a Água e Esgoto 

diretoria@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.B16/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211~ 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob 0 n. 401/2016, na 
modalidade pregão presencial “menor preço global” que recebeu o número 11/2016, tendo 
por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados aos 

servidores da Autarquia, nos termos da Lei Municipal n. 1.804/2007. ' 

O processo foi 'devidamente autuado e instruído com cotações de pesquisa de 
mercado, orçamento estimado para a contratação, autorização para abertura de processo de 

compra, classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito 
do SAAE e Decreto que regulamenta Pregão no Município de Piumhi. 

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 de Minas 
Gerais, Jornal o Tempo, Jornal Folha da Manhã e afixado na sede da Autarquia. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.10.520/2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar as empresas, FERNANDO AUGUSTO ALVES DE 
ANDRADE - ME; ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP; MATHEUS FORTUNATO 
LOURENÇO LOBO - ME; MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA; 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME; MOTA COMERCIAL LTDA - EPP e 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, todas devidamente credenciadas. 

Uma vez procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas, decidiu-se 
pela desclassificação da proposta apresentada pela licitante, MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA - ME; MOTA COMERCIAL LTDA - EPP e SUPERMERCADO TUIUTI 
LTDA, uma vez que os valores das propostas superaram o limite admitido para a fase de 
lances. 

A etapa de lances se instaurou entre as duas licitantes remanescentes, logrando- 
se vencedora desta fase a empresa, ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. 

Procedendo-se à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, 
constatou-se que estavam conforme às exigências editalícias, por isso, decidiu-se pela 
habilitação da licitante. 

Os licitantes não recorreram em face do decidido nas respectivas etapas. 

Com a apresentação da proposta final ajustada e sendo atestado que os 
produtos apresentados em amostragem estão dentro das especificações exigidas o objeto foi 
adjudicado, tendo em vista a ausência de interposição de recursos. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, a licitante habilitada no certame atendeu 
às exigências do edital. ' 



 -uffíñfãiií 
Serviço Aônomo 

diretoria@saaegiumhñccmbr CNPJ: 217818161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PiUMHI/MG -Telefax 37-33714332 

Além disso, conclui-se que os atos realizados guardarazn consonância com a 
Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 24 de outubro de 2016. 

Adv. @ i1va 
OAB/MG 89.733 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

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

 
Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de 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$ 92,95 
(noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

 
Piumhi - MG, terça-feira, 25 de outubro de 2016 

M: 
Odécio da qilva Melo 

Diretorla) 

Protocolo..... 1327112016' 25110/2016 00:00:00 

N" Processo... 11 l 2.016 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade"... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade........ Hommogaçào 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomoIogacaoO1 .rpl 



PROCESSO COMPRA N°401/2016 

Confrafaçõo de empresa para o fornecimenfo de gêneros  "ñcios e de higiene pessoaí, destinados aos servidores 
z públicoâ municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Piumhi. 

FORNECEDOR: 

Israel à Israei Lfdu- EPP 

_ Pqsta 02 
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ATA DE R 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
' ' ' C ' 23 782 8161000110 

IMG e e ax ici a oes@saaeptumhi.com.br NPJ. . . ei 35/90) Praça 'Zeca Snares, 211 - 37925-000 PIUMHI - 

EGISTRO DE PREÇO 

N°O56/2016 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipai [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21 1 ~ 37925-000 PIUMHI/MG - Tekefax 37-3371-1332 

comissão os LECETAÇÀO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 056/2016 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 401/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Ata de Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios e higiene 
pessoal, destinados aos servidores públicos municipais ativos do SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO nos termos da LEI MUNICIPAL N° 
1.804/2007 e suas alterações, que entre si celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Orgão Gerenciador de 
Registro de Preços e de outro lado, ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP., na 
forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, 
Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001- 
10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, 
Centro, neste ato representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva 
Melo, brasileiro, casado, 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 10.250/02, da Resolução 118/2013, das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
11/2016, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e 
homologada pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a 
empresa, ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF n° 
23.407.794/0001-08, Inscrição Estadual n° 051555942.00-00 estabelecida 
na Rua Padre Domingos n° 117, bairro Cerrado, na cidade de Bambuí-MG, 
representada neste ato pelo Sr. Paulo José Israel Azevedo, representante 
legal, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 
M-8.641.111SSP/MG, CPF n° 436.040.996-68, doravante denominado 
apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes nos 
anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os 
referidos preços oferecidos pe|a(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos 
anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, 
observadas as condições anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, a fornecer 
gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos 
servidores públicos municipais ativos do SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
AGUA ,E ESGOTO nos termos da LEI MUNICIPAL N° 1.804/2007 e 
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CQMESSÃG DE LBCETÀÇÃG 
suas alterações, conforme especificações do Anexo I e II deste 
edital, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços 
n° 11/2016, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do 
Pregão, cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda# DO PREÇO 

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

de Registro de Preços. II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de 
Preços no SAAE Piumhi-MG, _assim como as cláusulas condições 
constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 11/2016 que a precedeu e integra o presente instrumento de 

compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os 
fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações 
posteriores, ou quando alterações conjunturais provocaram a redução dos 
preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador 
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor no caso de 
redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico 
financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilibrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do 
interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: 
como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias 
primas ou de outros documentos julgados necessários que embasaram a 
oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do 

pedido. 
III ~ Se autorizado, pelo Órgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilibrio econômico financeiro ou a 
redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata de 
Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural público municipal. 
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comissão oe LECETAÇÃG 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico- 
financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, 
ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa 
contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-ñnanceira, serão publicadas em jornal 
de circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 
licitação quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de 
empenho e de acordo com as necessidades da autarquia será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação 
da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de 
multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 

a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em 

local de fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da 
Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos 
materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
Fiscal, devera' devoIvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções 
necessárias, sendo que o prazo estipulado no "item 1" será contado 
somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente 
sanado o vício. 

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

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

monetária, compensação financeira. 
V - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 

adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, para 
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

W 
Sub-Cláusula Primeira: 
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comissão oe LBCETÀÇÃG 
O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, 

objeto da ata, nos seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações 

exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Almoxarifado do 
SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora da Ata para as 

necessárias substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, 
voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação. E de 
responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento do produto 
qualquer produto impugnado no prazo máximo de O3 (três) dias úteis, a 

partir do recebimento da impugnação. 
a) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE 

DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, 
possa prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer 
provenha da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as 
despesas verificadas tais como transporte do objeto do contrato e 
obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, 
infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

IV - As Cartas-Contrato decorrentes da ARP terão 
vigência máxima de 12 meses, podendo ser prorrogadas, 
excepcionalmente, nos termos do art. 57, inc. II da Lei n. 8.666/93 e 
Decreto Federal n. 7.892/2013. 
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CGMESSÃQ oe LicirAçÁo 
Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SU PRESSÕES DE 

QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da 

Le¡ n° 8.666, de 1993. II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 

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

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

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

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, no prazo de 05(cinco) dias, contados da ordem 
de fornecimento, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista 
para data posterior a do vencimento desta. 

a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a 
remessa dos produtos apresentados será devolvida à detentora para as 
necessárias substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, 
voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação. E de 
responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento do produto 
qualquer produto impugnado no prazo máximo de O5 (cinco) dias úteis, a 

partir do recebimento da impugnação. 
b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE 

DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 

c) O 
fornecimento do produto será futura e parcelada de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG.A solicitação será através de nota de 
empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 
d)Os produtos deverão ser entregues na Quantidade estimada de 70 
( setenta 1 cestas gar mês, isto é de forma parcelada, até o ultimo dia 
útil de cada mês, no almoxarifado do SAAE, à Praça Zeca Soares n° 211, 
centro, na cidade de Piumhi-MG, podendo esta quantidade variar para mais 
ou para menos de acordo com as necessidades do SAAE PIUMHI-MG. 
Estima-se uma quantidade global de 840 (oitocentos e quarenta) cestas a 

presente Ata de Registro de Preços. 
e) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois 

dias da data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 
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ÚOMBSSÃÕ pe LECBTAÇÃQ 
f) O(s) fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de 
acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o 
transporte e ou descarga do produto licitado 
II - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o 
objeto da licitação devera' ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

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

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro 
que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus 
para o SAAE PIUMHI-MG. 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, 
correrão à conta da dotação orçamentária consignada nos Programas 
17.331.0021.2166, e Elemento 3.3.90.32, do orçamento do SAAE em 
vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo 
Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 
contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Le¡ 
Complementar n° 101/2000. 
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COMESSÃO DE LECITAÇÃO 
Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 

em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 
custo dos produtos. 

II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 

Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
c) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 
compra dela decorrentes; 

IV -Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda:- DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo 
SAAE PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou 
as normas legais aplicáveis à espécie; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar- 
se superior aos praticados no mercado. 

I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente 
Ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 

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

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

Sub-Cláusula Única: 

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

I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse 

público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

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

de qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam 
de sua competência; 

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE 
PIUMHI-MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG 
não exímirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste 
instrumento; 

V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e 
comerciais resultantes deste instrumento; 

VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

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

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

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

encontrado nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as 

especificações; 
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CSMISSÃÔ BE LECETÀÇÀQ 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI- 
MG poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa 
prévia prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei 
n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

PIUMHI-MG. ' 

V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 

VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI- 
MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, 
observadas as normas contidas na Resolução n° 118/2013, no que couber, 
e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a 

nota de emp_enho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" 

implica o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE 
PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada 
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CGMESSÃÕ os Lncrmçâo 
multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras 
cominações cabíveis: 

I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por 
dia de atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 

II - 10°/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
probiemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento 
ao dia se os produtos com problemas técnicos não for substituído em até O5 
(cinco) dias úteis, contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver 
comunicado à empresa a irreguiaridade; 

III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens 
acima, a qual incidirá sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento 
emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo 
primeiro) dia de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os ñns do subitem anterior consideram-se prazos parciais 
aqueles estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a 
sua entrega antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de 
entrega prevista. 

Sub-Cláusula Sétima: 
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das 

faturas, nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

No caso de cobrança de multa diretamente do Fornecedor, esta 
deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da 
correspondente notificação. 

10 (g2 
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ÊQMESSÃÕ BE LECÉTÀÇÃÔ 
A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o 

SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 
II - A adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata 

dentro do prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação deñnitiva por prática 
de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para-fiscais; 

II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar 
os objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de 
declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena 
de multa. 

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, 
após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla 
defesa do Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuizo de sua 
responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades 
previstas no artigo 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétimaz- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da 

ll” “Ol@ 
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CGMESSÃQ os LECWÀÇÀQ 
Le¡ n° 8.666/93, sendo processados de acordo corn as disposições dos 
parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima 0itava:- nos ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão 
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis. 

I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer 
outro ato de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao 
Ministério Público Estadual, para as providências devidas. 

II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar 
e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 

a) A competência para a abertura e instrução de processo 
administrativo será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as 
infrações descritas no caput do artigo anterior. 

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo 
de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual periodo 
expressamente motivada. 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 
em sua atual redação, pela Resolução nO 118/2013, no que for incompatível 
com a legislação Federal, inclusive o Decreto n. 7.892/2013 e, 
subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 
110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Resolução n° 
118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas 
apiicáveis. subsidiariamente, apIicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
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SGMESSÃÔ DE LICIYÀÇÃQ 
Cláusula Vigésima :- DO FORO 

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

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 25 de outubro de 2016 

M* 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
Diretor Executivo 

-Órgãoürencia r- 
ISRAEL E isRÂEL LTDA -\EPP 

Paulo José Israel Azevedo 
Sócio Administrador 

Testemunha  L   
   
Maria das E 

. r.” . Barros Goulart n i 
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COMESSÃG os LBCBTAÇÃG 
PROPOSTA FINAL 

Registro de Preços para o fornecimento de Gêneros Alimentícios e Higiene Pessoal 
(Cestas Básicas) a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do 
SAAE de Piumhi-MG, composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento 
a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações. 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

CNPJ: n° 23.407.794/0001-08 
Endereço: Rua Padre Domingos n° 117, bairro Cerrado, Bambuí-MG 

Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 

Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

AÇÚCAR CRISTAL em pacote de 05 kg, contendo no 
minimo 99,3 % de sacarose, deverá ser fabricado de suco 
de cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, 

de parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem 
primária em sacos plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo 
deverá trazer a denominação “açúcar”, seguido do tipo e a 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de entreg. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

DELTA un 10,43 10,43 

l! 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. 
O produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros e 

não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagetn em pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

CONFIANÇA un 02 13,97 27,94 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. 0 produto deverá 
ser l00°/n arábica conillon, bebida dura, torração media e 

conter selo de qualidade e pureza (ABlC). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega. 

BlAGlNl un 02 3,48 6,96 

IV 

CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE cancro, embalagem com 
90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

CLOSE UP un 2,28 2,28 

\.7 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa de 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por processo 
tecnológico adequado. O produto deverá conter BRÍX 
minimo de 18%, fibra alimentar mínimo de l,2g, 
carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 
isento de fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as características: aspecto massa 
espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto e sua 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem 

ELEFANTE un 01 3,29 3,29 
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comissão oe narração 
ltem Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

integram 
FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão dc 

milho desgerminado, de baixa umidade em flocos 
integros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua designação 

w e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem 
em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 

500gr. Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de vaiidade deverá 

constar da embalagem. 

CONFIANÇA un 01 1,42 1,42 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de 

trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 15% de 

umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó fino, branco, 

cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. 
Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, 

Vl] ou papel branco. No rótulo deverá conter a denominação CLARICE un 01 2,35 2,35 

“farinha de trigo” seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira 
qualidade, “extrai constituído de no mínimo 95% de 

grãos na cor característica à variedade correspondente, de 

tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, em 
pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar mais 
que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não 

comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá ser 

rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação 

- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

vu¡ DANDÃO un 02 an; 12.35 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com 
ferro e ácido fólico. milho livre tegumento, seco, tostado 

e rccoberto, caracteristicas adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

IX Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 MILHARINA un 0l 2,80 2,80 

de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 

mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

FUBA DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. 
Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no 
máximo 12g de sódio por porção de 50g. Deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 

x fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. KLFLOR un 01 1,50 M30 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVlSA). A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. 

A data de validade deverá constar da embalagem. 
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CGMESSÃÔ DE LECWÀÇÃÔ 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a integram Marca Un. Qt. V. Unt. V. Total 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 
massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de 

goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo validade 
l2, aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

x] setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 
minimo 3 (três) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

PREDILECTA un Ol 2,76 2,76 

MACARRAO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 

vitaminado, não fennentado. 0 produto deverá 
conter no minimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg 

de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 
água não deverão turvã-la antes da cocção. 

Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 

Xll adicionado apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a designação expressa de 

sua natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

DON SAPORE un 02 1,80 3,60 

ÓLEO REFINADO m: SOJA, 900 ml, tendo 

sofrido processo tecnológico adequado como de 

gomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não e desodorização. Deverá 

apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
e deverá estar isento de ranço e de outras 

características indesejáveis. 0 produto deverá 

conter no máximo 2,90g de gordura' Xlll monoinsaturadas por porção de 13ml. Na ABC un 03 3,l7 9,51 

rotulagem deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e designação - 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 
20 de setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem 
de 900ml intactas. Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amíláceo 

mandioca_ tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes 
de l kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 

XIV 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

MATUTO un Ol 4,40 4,40 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de 

sódio eatalisado, extraído de fontes naturais. 

Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de 

XV potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo 
não tóxico) e. antiumeetante. Embalagem, 
pacotes de l kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação “sal” seguida de sua classificação. 

UNIÃO 

OURO un o¡ 1,25 1,25 @ 
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CGMESSÃC os LECETÀÇÃG 

ltcm Especificação e quantidades dos itens/gêneros que 
a integram 

V. Unt. V. Total Marca Un. Qt. 

X V 

Deverá também constar do rótulo, a declaração 

“iodetd” e a declaração dos antiumectantes 

adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de vaiidade deverá 

constar da embalagem. 

Valor Global da Cesta Básica .......  ..........  ...........  ....... ..  ...........  .............  ..... .. 

(Noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) 

R$ 92,95 

mm 
ISRAEL E ISMEL LTDA - EPP 

Paulo José Israel Azevedo 
Sócio Administrador 
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