
: EPREÇO N” 01/2016 ' .TORI-0.;N° .321/2016” 

› oaêgafsazârestaçãa d:: sê-r-víços comuns na área de Engenharia 

í arder-enfia à :recemposição 'de vala, Tipo "operação Tapa-buraco", em 

vias e íagmdaürosrqaábiícos de diversos bairros da cidade de Piumhi- 
M6, em Concreto Befurninoso Usinado a Quenfe (C.B.U.Q). 

FORNECEDOR: 
INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA-EPP 

PSTA O1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N°  l  6 Solicitante Nelson Aieixo de Souza Júnior 

Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.016 Data do pedido: 02108112016 

Responsável: SRC 

03.001 .O00.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

100 - Recursos ordinários 

Ação... 

Fonte de recurso ......... .. 

Despesa: 466 
11000 

SubEIemento: 14 

Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 

Código da aplicação 

ÉIemeníü de despesa-m 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Caráter de urgencia: Normal 

321 12.016 - 0 Finalidade: REG. E COMP. SUB LEITO PIRECDE VALA TIPO TAPA BURACO (ESGOTO) 

Cod do item Especiñcação tecnica do item Pedido Autorizado Unidade 

,I 000003505 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO CONFECÇÃO DE BASE 15000000 15000000 M: 
' wa- › COMPACTADA CONFORME NORMAS RECOMENDADAS 

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

Observações ..... .. 
Compra interna 

...... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 
PARA RECOMPOSIÇAO DE VALA TIPO TAPA BURACO 

fJ 

Nelson Aleixo de Svña Júnior 

Sistema: MGFCompras - PediooDecompraomrpt 

Página V 1 



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

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: 0210812016  l  6 solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC 

Despesa: 9a Ação... 03.001 .000.1T.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua u 

Fonte de !SCI-Irão --------- .. 100 - Recursos Ordinárias Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa-u. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubEIemento: 14 

Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens imóveis 

321 I 2.016 - O Finalidade: RECOMPOSIÇÃO DE VALA TlPO TAPA BURACO EM VIAS PÚBLICAS (ÁGUA) 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autüfizadd Unidade 

“300001391 SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE ENGENHARIA REF. A RECOMPOSIÇÃO 2300000 2300000 TON  DE VALA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USlNADO A QUENTE) FAlXA C 
PADRÃO D DER INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO_ _USINAGEM E 
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTlCA DA USINA ATE o LOCAL oA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Local de entrega... 
Observações ...... .. 

Compra intema 

...... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. RECOMPOSIÇÃO DE VALA TIPO TAPA BURACO EM VIAS PÚBLICAS (ÁGUA) 

Fl 

Nelson Aleixo de SouÊà-ilúnior 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



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

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 2.010 Data do pedido: 0210812016  l  6 solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC 

Despesa: 98 AÇÊO-u 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

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

5B019010 de despesa-m 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubEIemento; 14 

Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens imóveis 

321 12.016 - D Finalidade: REG. E COMP. SUB LEITO PIRECDE VALA T|P0 TAPA BURACO (ÁGUA) 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

“300003503 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO CONFECÇÃO DE BASE 24000000 2_400_0000 M: “*" COMPACTADA CONFORME NORMAS RECOMENDADAS 

Local de entrega.. 
Observações ...... .. 

cumpra interna 

....... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

PARA RECOMPOSIÇÃO DE VALA TIPO TAPA BURACO 

B 

Nelson Aleixo de ?ara .Júnior 

Sistema: MGFCompras - Pediciooecompraoirpt Página 1 



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

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: 0210812016  l  6 solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC 

Despesa: 466 Açãow 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

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

Elemento de despesa-m 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 14 

Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 

321 12.016 - O Finalidade: RECOMPOSIÇÃO DE VALA TIPO TAPA BURACO EM VIAS PÚBLlCAs (ESGOTO) 

cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

0000001591 SERVIÇOS COMUNS NA ÁREA DE ENGENHARiA REF. A RECOMPOSIÇÀO 1920000 1920000 TON DE VALA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) FAIXA c 
PADRÃO o DER INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, USINAGEM E 
TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA DA USINA ATÉ O LOCAL DA 

EXECUÇÃO Dos SERVIÇOS. 

Local de entrega.. 
Observações ...... .. 
Compra interna 

....... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. RECOMPOSIÇÃO DE VALA TIPO TAPA BURACO EM VIAS PÚBLICAS (ESGOTO) 

Nelson Aleixo de Soñafúnior 

Sistema: MGFCompras - Pedidonecompraolrpi Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema' Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens  I  6 MASSA ASFALTICA -CBUQ 
carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

Critério de julgamentoz' Menor preço global 
Responsável; SRC Sonia Roseni Costa 

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

Lote: 1 Lote único 

Codigo prod Descrição do produto @Uãñildade Unidade 

»a000003608 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÀO DO SUBvLElTO CONFECÇAO DE BASE COMPACTAD 4.000,00 WISI 

00000001091 SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE ENGENHARIA REF. A RECOMPOSIÇAO DE VALA CBUQ 480,00 T0N(s) 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO 
DO SUB- LEITO PARA RECOMPOSIÇAO DE VALAS TIPO TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS NA 
CIDADE DE PIUIVIHI-MG. 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompraPorLoieU1,rpi págma 



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

Piumhi - MG 

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

Autuação 

"X Aos 2 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 321 I 2016, o qua! foi devidamente 
i 'protocolado conforme registro de protocolo abaixo. i 

Piumhi- MG, terça-feira, 2 de agosto de 2016  
@um 

SONIA ROSENIÍCOSTA 

Resoonsàvei oelo setor de compras 

_ Protocolo..." 9.978I2016 02/08/2016 00:00:00  
N** Processo... 321 !2016 
TÍPO PTOGBSSQ- Processo de compra 

Responsável... SONIA ROSENI COSTA g 

Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o ¡ 3 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãoM .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens  l  6 MASSA ASFALTICA -CBUQ 
Carater de urgência: compra norma¡ Data do PFOCBSSOÍ 0210812016 

Critério de julgamento; Menor preço giobal 
Responsáveii SRC Sonia Roseni Costa 

22.137.624/0001-98 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA 0210612016 

17196216610001-91 INFRACON PRE MOLDADOS PARA !NFRAESTRUTURA LTDA EPP 0210612016 

01 744.1 5310001-06 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 0210612016 

,0%\B02.40310001-42 UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 0210812016 

'W 

Sistema: MGFCompras - Fornecedoresconuocadosm,rpt Página 1 



a Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

'í Praça Zeca Soares_ 211 23782816/0 › 

Piumhi - MG 

Sistema; Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 22.137.624/0001-98 Data hora cotação:02/08l2016 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA 

321 / 2016 RUA GEORGiA, 75 

PASSOS - IVIG 

Contato: EDUARDO RENNÓ 

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 

94000003608 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÀO DO SUB-LEITO CONFECÇÃO DE BA 4000.00 M105) 18,57 
Marca: 

Modelo: 

00000001891 SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE ENGENHARIA REF_ A RECOMPOSIÇÃ 480,00 TON(s) 498,60 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 313.608,00 

Sistema: MGFC0mpras - Coiacaoomrpt 
Página 1 

 
 



NAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 01/08/2016 13:12 
Para: Construtora Berna <constberna@bol.com.br> 

AO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
Segue anexo cotação de preços para elaboração de planilha de orçamento base para licitação na modalidade 
Tomada de Preço, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar 0 edital 

e publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

'~Anexosr 

COTAÇÃO DE PREÇOS ASFALTO USINADO QUENTE SAAE PiUMHLdocx 50,6KB 

1 de 1 01/08/2016 13:12 



Í' “F 

RE: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Assunto: RE: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 
De: Construtora Berna <constberna@boI.com.br> 
Data: 02/08/2016 10:23 
Para: Licitacoes <|icitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia, 

Conforme solicitado segue em anexo cotação dos serviços... 

Att, 

Eduardo. 

Construtora e Incorporadora Berna Ltda. 
Rua Geórgia n? 75 - Resina' Eldorado - Passos/MG 

(35) 3521 3394 

De: "Licitacoes" <|icitacoes@saaepiumhi.com.br> 
,W Enviada: 2016/08/01 13:11:57 

Para: constberna@bol.com.br 
Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

AO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Segue anexo cotação de preços para elaboração de planilha de orçamento 
base para licitação na modalidade Tomada de Preço, favor nos atender 
dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar o edital e 

publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

 Anexos: 

'W 
Tapa Buraco SAAE 08-2016.pdf 43,2KB 

1de1 02/08/201611:05 



 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA 

Passos, O2 de Agosto de 2016. 

À 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG 

Ref. Cotação de materiais e serviços de tapa buraco o Município de Piumhi/MG. 

ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto 
Preço 

Unitário Preço Total 

1 600 TON 

Prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 
recomposição de vala tipo "Operação tapa-buraco", em vias públicas da 

área urbana do município de Piumhi, em C.B.U.Q. (concreto 
betuminoso usinado a quente) Faixa “C" padrão DER, em diversas vias 

e logradouros públicos do Município de Piumhi/MG, cujos serviços 
deverão ser executados quando solicitado pelo SAAE e de acordo com 

suas necessidades, incluso materiais e serviços, sendo: 

Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica 
da usina até o local da obra, os serviços compreendem: sinalização, 

imprimação com CM-30 consumo de 1,2 L/ml, pintura de ligação corn 
RR - IC diluída em 30% de água, taxa de 1,0 Ljmz, usinagem e 
aplicação de CBUQ , temperatura inicial minima de 1400 (cento e 

quarenta graus centigrados) na obra, espessura de 5cm 

R$ 498,60 R$ 299.160,00 

2 5.000 M1 

Regularização e compactação do sub-leito, confecção de base 
cornpactada conforme normas recomendadas. Espessura média de 

15,00cm. 
R$ 18,57 R$ 92.850,00 

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS. R$ 392.010,00 

 OBS: Proposta válida por 30 dias. 

Atenciosamente, 
Eduardo Rennó Schiavetto. 

Construtora e Incorporadora Berna Ltda. 
CNPJ: 22.137.624/0001-98 
Rua Geórgia N° 75 - Jardim Eldorado 
Passos - MG 
35 - 3521 3394 

constberna@bol.com.br 

E INCORPORADORA :CONSTRUTORA   
Rua Geórgia n” T5, sala 01 - Telefax: (35) 3521 3394 - CEP: 37902-098 - Passos l MG 

 



Processo de compra N° 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Maieriais - Subsistema'. Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor' 17_962_166/0001_91 Data hora ÇotaÇãOiOZIOS/Züiõ 

INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP 

Sistema. MGFCompras - Coiacaom _rpi 

321 / 2016 RODOVIA IVIGO5O KM269 

PIUMH1 - MG 
Contato: GIOVANI MACHADO 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211_ Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entregar 3D dias 

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

&000003608 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO oo SUB-LEITO CONFECÇÃO DE BA 4.000,00 M=(s) 15,50 

'o Marca: 

Modelo: 

00000001891 SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE ENGENHARIA REF. A RECOMPOSIÇA 480,00 TON(s) 49500 

Marca: 

Modelo; 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 299.600,00 

'W 

Página 1 



¡TAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

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

Data: 01/08/2016 13:05 
Para: lnfracom <infracomconstrutora@yahoo.com.br> 

A0 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
Segue anexo cotação de precos para elaboração de planilha de orçamento base para licitação na modalidade 
Tomada de Preço, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar o edital 

e publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

COTAÇÃO DE PREÇOS ASFALTO USINADO QUENTE SAAE PlUMHLdocx 50,6KB 

1 de 1 01/08/2016 13:12 



; COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG A 

J_ , 

É _a 

Assunto: Re: COTAÇÃO PREÇOS sAAE PIUMHl MG 

De: Giovani Machado <¡nfracomconstrutora@yahoo.com,br> 

Data:01/08/2016 14:39 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Boa Tarde Maria das Graças, 

Segue eñ: anexo cotação de preços solicitada. 

Atenciosamente, 
Suelen Medeiros 
37-3412-0106 

Em Segunda-feira, 1 de Agosto de 2016 13:05. Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> escreveu: 

AO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Segue anexo cotação de preços para elaboração de planilha de orçamento 
base para licitação na modalidade Tomada de Preço, favor nos atender 
dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar o edital e 

rw publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

ORÇAMENTQpdf 241KB 

1 de 1 01/08/2016 14:52 
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Processo de compra N° 

Serviço Autnde Agua e Esgoto 

_I Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 01_744_153¡0001-06 Data hora cotação:02/08f2016 

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 

SIstema. MGFCompras - Cotacao01.rpt 

321 / 2016 AV. DR, ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA, 420 

MUZAMBINHO - IVIG 

Contato: LIDIANE FARIA 
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 

00000003600 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÀO DO SUB-LEITO CONFECÇÃO DE BA 4,00o,oo M”(s) 15,00 
Marca: 

Modelo: 

00000001891 SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE ENGENHARIA REF. A RECOMPOSIÇÃ 430,00 TONIS) 480,00 

Marca: 

Modelo' 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R5 290.400,00 

'W 

Página 1 



aB@pa'w'idez.com.br 

'JN 

Âssuntoi*joab@pavidez.com.br 
De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Data: 01/03/2015 13:09 Para: "Pavidez Engenharia Ltda." <pavidez@pavidez.com.br>, Lidiane Faria Caetano Pereira - PAVIDEZ 

<engenharia@pavidez.com.br>, Reginaldo Cristiano da Silva - Pavidez ARCOS <pavidezarcos@pavidez.com.br> 

Ao 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
Segue anexo cotação de preços para elaboração de planilha de orçamento base para licitação na modalidade 
Tomada de Preço, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar o edital 

e publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

COTAÇÃO DE PREÇOS ASFALTO USINADO QUENTE SAAE PiUMHLdocx 50,6KB 

Ó 

1de 1 01/08/2016 13:12 



l:ida: joab@pavidez.com.br 

“Assuntm Lida: joab@pavidez.com.hr 
De: "Lidiane Faria Caetano Pereira - PAVIDEZ" <engenharia@pavidez.com.br> 

Data: 01/08/2016 16:18 
Para: "'Licitacoes"' <licitacoes@saaepiumhicom.br> 

Sua mensagem 

Para: Pavidez Engenharia Ltda.; Lidiane Faria Caetano Pereira - PAVIDEZ; Reginaldo Cristiano da Silva - Pavidez ARCOS 

Assunto: joab@pavidez.com.br 
Enviada: 01/08/2016 13:09 

foi lida em 01/08/2016 16:18. 

Reporting-UA: pavídez.com.br; Microsoft Outlook 15.0 
Final-Recipient: rfc822;engenhariafílnavidez.com.br 
Oríginal-Message-ID: <0fbe57af-7c3c--Fbb2-9B37-547Bb32aB9g@§aaepiumhí.com.bm 
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 



#çamento Recomposição de Vala 

A.. 

Assunto: Orçamento Recomposição de Vala 

De: "Lidiane Faria Caetano Pereira - PAVIDEZ" <engenharia@pavidez.com.br> 

Data: 02/08/2016 14:06 
Para: "'Licitacoes"' <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Prezada Sra. Maria das Graças, bom dia 

Segue em anexo, orçamento solicitado para execução de recomposição de vala em CBUQ em vias do municipio 

de Piumhi/MG. 
Caso nossa proposta seja aceita, solicito o envio dos documentos abaixo para formalização do Contrato de 

Prestação de Serviços. 

No aguardo, somos 

Atenciosamente, 

Favor confirmar recebimento. 

    
Remetente: 
Lidiane Faria Caetano Pereira 
Depto Comercial - Engenheira Drçamentista 

.sztstiigerê  /  '  
vv(37 4224 
( (37) 99874-4887 Todo mundo 'pensando' em deixar um planeta melhor para os filhos... Quando é que 'pensarão' em deixar 

filhos melhores para o planeta? Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais 
torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive"... 

-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mai;to:âicítacoesâsaaeniomài.com,§;] 
Enviada em: segundavfeira, 1 de agosto de 2916 13:99 
Para: Pavidez Engenharia Ltda. ggg “de” 33gg§9f_ggmà§gg; Lidiane Faria Caetano Pereira - PAVIDEZ 
ÉÊ.VÍÊÊ.Y.LÊ'.Ê3ZÍÇÃÊÊE.ÊEÊÚG' Lga-Liana.; Reginaldo Cristiano da Silva - Pavidez ARCOS gzàyimazazgzsâgaxweaeçgssstxn_ 

Assunto: ieabâa_ zí§$LÊE 

    
Ao 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Segue anexo cotação de preços para elaboração de planilha de orçamento base para licitação na modalidade 

'"\ Tomada de Preço, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar o edital 
e publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

241-2016 - PIUMHI - SAAE - RECOMPOS|ÇÃO DE VALA.pdf 187KB 

1 de 1 02/08/2016 14:47 



®  CNPJ: ü1.744.153.'00D1-06 - msc. ESTADUAL: 4415550510003  A_ E-MAIL: pavidez@pavidez.oom.br ORÇAMENTO N” 2 

Arcos, 02 de Agosto de 2016. 

Ao 
SAAE - PIUMHIIMG 

At. 
Sra. Maria das Graças F. Barros Goulart 
Fone: (37) 3371-1332 
E-maii: iicitacoes@saaepiumhi_comer 

Ref.: Proposta Comercial 

Prezada Senhora, 

Vimos, por meio desta, apresentar a V.S."*, a nossa proposta comercial, para execução dos 
serviços de recomposição de vala em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em 
diversas vias no municipio de Piumhi - MG, conforme nos foi solicitado. 

d Nossos preços: 
Preço ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Unüáño Preço Total 

Prestação de serviços comuns na área de 
engenharia referente a recomposição de 
vala tipo “Operação tapa-buraco", em vias 
públicas da área urbana do município de 
Piumhi, em C.B.U.Q. (concreto betuminoso 
usinado a quente) Faixa "C" padrão DER, 
em diversas vias e iogradouros públicos do 
Município de Piumhi/MG, cujos serviços 
deverão ser executados quando solicitado 
peio SAAE e de acordo com suas 
necessidades, incluso materiais e serviços, 
sendo: 
Pintura de ligação, usinagem, aplicação e 480,00 288.000,00 
transporte de massa asfáltica da usina até 
o local da obra, os serviços compreendem: 
sinalização, imprimação com CM-30 
consumo de 1,2 Lim?, pintura de ligação 
com RR - 1C diluída em 30% de água, 

Â taxa de 1,0 L/mz, usinagem e aplicação de 
CBUQ , temperatura inicial minima de 
1400 (cento e quarenta graus centígrados) 
na obra, espessura de 5cm 
Regularização e compactação do sub-leito, 

2 5000 M; confecção de base compactada conforme 15,00 75.000,00 
normas recomendadas. 

1 600 TON 

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS.......................... .......  363.000,00 

 
CR|TÉRIO DE MEDIÇÃO: Item 01: Somatório dos tickets de balança, podendo o orçamento sofrer acréscimos ou 

decréscimos. item 02: Medição em campo da área executada, podendo o orçamento sofrer acréscimos ou 

decréscimos. 

AV. DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA,420, JDALTAMIRA - TELEFAX: (oxx) a5 3571-1797 - MUZAMBINHO - MG - CEP 37090-000 



 CNPJ: 01.744.153I0001-D6 - INSC. ESTADUAL: 4415598510083 A_ E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br ORÇAMENTO N  
CRITÉRIO DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após emissão da Nota Fiscal. 

informamos que no preço proposto já estão inclusos todos os impostos e taxas que incidem 

sobre o mesmo. 
0 prazo de validade de nossa proposta é de 15 (quinze) dias após a data de sua 

apresentação. 
Esperando estar apresentando preços e condições que atendam a V.S.°.. subserevemo-nos, 

Atenciosamente, 

Caso o cliente esteja de acordo, favor datar e 

assinar abaixo, e nos enviar via fax. y . _ De acordo, I' f 

       
A55¡ 1* _ .. 

ENG. GNR-í”  

AV. DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTAAZO. JDALTAMIRA - TELEFAX: (OXX) 35 3571-179? - MUZAMBINHO - MG - CEP 37890-000 



Processo de compra N° 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Í Praça Zeca Soares_ 211 237/8281 

Piumhi - MG 

Sistema; Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 03_802_403/0001-42 Data hora cotação:02/08I2016 

UN|BASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 

Sistema: MGFCompras v Coiacaooi ,rpt 

321 /2016 RUA SANTA CRUZ, 510 SLA 201 2° ANDAR 

BETIM - MG 
Contato: LUCAS 
LOCa1 entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 25 dias Prazo entrega: 25 dias 

Cod produto Descrição J Marca e Modeio proposto pelo fornecedor Quantidade unrdade Preço unitário 

/xnooooasoa REGULARIZAÇÃO E coMPAcTAÇAo DO SUB-LEITO CONFECÇÃO DE BA 4.000,00 MRS) 324? 

Marca. 

Modelo: 

00000001091 SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE ENGENHARIA REF_ A RECOMPOSIÇÃ 430,00 TON(s) 459.73 

Marca'. 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 350.550,40 

'W 

Página 1 



LoTAÇÃo SAAE PIUMHI MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
De: Licitacoes <licitacoes@saaepiumh¡.com.br> 

Data: 01/08/2016 13:10 
Para: Orçamento <orcamento@unibaseconstrucao.com.br>, orcamento@unibaseengenhariacombr 

A0 
DEPARTAMENTO oe LICITAÇÕES 

Segue anexo cotação de preços para elaboração de planilha de orçamento base para licitação na modalidade 
Tomada de Preço, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel para que possamos elaborar o edital 

e publicar. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças F. Barros Goulart 
Licitações e Contratos 

w~Anexosr~ 

COTAÇÃO DE PREÇOS ASFALTO USINADO QUENTE SAAE PlUMHLdocx 50.6KB 

1 de 1 01/08/2016 13:12 



idoía: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

ldel 

Assunto: Lida: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 
De: Orçamento <orcamento@unibaseconstrucao.com.br> 
Data: 01/08/2016 13:19 
Para: “Licitacoes” <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: Orçamento; orcamento@unibaseengenhariacombr 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG 

Enviada: 01/08/2016 13:10 

foi lida em 01/08/2016 13:19. 

Reporting-UA: unibaseconstrucao.com.br'; Microsoft Office Outlook 12.9 
Final-Recípíent: 51458122zOrcameatefàutwíbacsecanstrzacno.com.b: 
Driginal-Message-ID: <bffclldã-?We-«Bêed-lãaa~@dêlüía85?775í›3saa99iumhi.c9m.br=> 
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatícally; displayed 

01/08/2016 13:22 



otação de Preço 

Assunto: Cotação de Preço 
De: Orçamento <orcamento@unibaseconstrucao.com.br> 
Data: 02/08/2016 15:12 
Para: "'Licitacoes"' <licitacoes@saaepiumhi.com.br› 
CC: “Leonardo Matta” <leonardomatta@unibaseconstrucao.com.br> 

A SAAE Piumhi. 

AIC Maria das Graças. 

Prezada. 

Boa tarde. 

Segue a cotação solicitada. 

Desde já agradeço pela atenção. 

Atenciosamente, 

d_ &Unibase   CGRSEMÇAOÊ FNIDÀQüÍÂQ-.ÂB  macas - Orçamento 

?M3135 f !R$11    , -: gates a »›  .dera- Ê/ 

Eíãíiitiíããwlítrtt); (3t)9l34lS3-h&?5 

R. 52:52¡ Santa &m; 5m 532a 2.0: - 2° PsFlEi-ôf 

Centro a Betãirtfwã w eee: Szñtl-Ihileíã 

CONFIDENCIAIJCONFIDENTIAL Esta mensagem pode conter informaçao confidencial. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou 

divul gar as informações nela contidas ou tormr qttalquer ação baseada nessas ínfomwações. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor avisar 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e, em seguida, apague-o. Agradecemos sua cooperação. This message may contain conñdential information_ If 
you are not the addresses or authorized person to receive it for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
information hereirL [f you have received this message in error, please advise the sender imrnediately by replying this e-rnail message and delete it Thanks in 

advance for your cooperation. 

'''' " ANEXOS: ' 

lã Proposta Comercial Rev06_149.Cotação de Preço - SAAE P¡umh¡.pdf 512KB 

1 de 1 02/08/2016 15:35 



PBQP-H N¡  _. .* 
PMQP-H Nf¡ -- c'  Águmbase CONSIRBÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

Proposta Comercial: m m 

www.unibaseconstrucao.com.br 



www.uníbasve-éonstrucaocombr 

Unibase GDHSYRUÇÀO g Invnnwaçko 

Orçamento N": 149/2016 

A 
SAAE Piumhi 

Licitação 

Maria das Graças. 

PROJETO: Proposta Comercial Referente a Execução de Recomposição e Tapa Buraco para o SAAE de Piumhi/MG 

MUNICÍPIO: BETIM /MG 
MODALIDADE: CARTA CONVITE 

DATA DA PROPOSTA: 02/08/2016  --5AÉRE§§N'ÍACÃ:O:'IJÍÁ' _RaoÇI-'QSÍÁ- 5%   
fx EMPRESA: UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

ENDEREÇO: R. Santa Cruz, n9 510, sala 201 - 29 andar, Centro, CEP: 32.600-240 - Betim/MG. 

CNPJ: 03.802.403 Í 0001-42 CONTATO: LUCAS j' LEONARDO 

E-MAN.: orcamento@unibaseconstrucaacom.br TELEFONE: (31)3593-2140 

Prezado Senhor, 

VALOR TOTAL DA ' “- =   a 

8.' ' I 

PROPOSTA: _  . R$53_  i-.Bãâsi.   
Conforme planilha anexa. Sendo os preços referentes ao mês de Agosto de 2016. 

Condição De Pagamento à Combinar. 

DEC§ARAMO$ que a vmfidade desta proposta é de 15 (quinze) dias, 

contadas a para? da data de sua apresentação. 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

Betim (Minas Gerais) terça-feira, 2 de agosto de 2016 

P nua SANTA cnuz, 51o, sam 2m, za ANDAR _ cep; azsoo-zcu - :sumo - BETIM/MG r°p°5ta ronefrnxzqax) 3593-2140 P38- 2 de 2 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
:Praça Zeca Soares,211 r 

Piumhi - MG 

Sistema; Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 321 I 2016 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

01 .744153/0001-06 PAVIDEZ ENGENHARÍA LTDA 290.400,00 

03.802.403/0001-42 UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 350.550,40 

17.962.166/0001-91 INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP 299.600,00 

22.137.624/0001-98 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA 313.608,00 

'W 

"N 

Sistema' MGFCompras - PesquusaDemercadoüi rp1 pggma 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 m_ 
Pwmh¡ ' MG 23.782.816I0001-10 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Anáiise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 321 12016 Aplicação: 2016 

Responsável .......... .. SRC Carater de urgência: Normal 

@TUDO de PFOCIUÍOS- 060000 MASSA ASFALTICA -CBUQ 

Finalidade ............... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_NA AREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÁO DO SUB- 
LEITO PARA RECOMPOSIÇAO DE VALAS TIPO TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE PIUMHI-MG. 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de À Tradutora ............... .. 9a. 

Eiemento de despesa.. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica CÕCIÍQO da BPIÍCEIÇÊO 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários DetaIhe .................. .. 14 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 9259337 V., de gompromennmento 

Vaior estimado e reservado ............ .. 62707.92 57,65% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 29.985,45 

 
'W 

Q g Protoco|o..... 9.975 i 201 s 02/0812016 L, LÊÀ” N” Processo... 321 12.016 

Vera Lucia de 0/9 Rezende Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende 

Finalidade........ 14 

Sistema: MGFCompras - Impactoorcamentariom .rpt 



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

Pmmh¡ ' MG 23.7a2.s1srooo1-1 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 321 I 2016 

Responsávei .......... .. SRC 

Aplicação: 201 6 

Carater de urgencia: Normal 

GTUPO de PFOUUÍOS- 060000 MASSA ASFALTICA -CBUQ 

Finalidade ............... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS_NA AREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÂO DO SUB- 
LEITO PARA RECOMPOSIÇAO DE VALAS TIPO TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE PIUMHI-MG. 

 
Ação ........................... .. 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E Tradutora ............... .. 466 

Elemento de despesa.. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Detaihe .................. .. 

Código da aplicação 11000 

14 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 87.845,61 % de compromentimento 

Valor estimado e reservado ............ .. 41.805.253 47.59% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 46.040,33 

 

Q ProtocoIo..... 9.976 I 201 6 02/08/2016 @um t N° P  321 I 2.016 
Verkai/ucia de O B ezende ' rocesso  Tipo processo.. Processo de compra 

r 

x Responsável_ Vera Lucia de O B Rezende 
¡ Finalidade ...... .. 14 
I 

Sistema: MGFCompras - Impacto0rcamentarioD1 .rpt 



'x 

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

Piumhi - MG 

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

As 09:08 hs desta terça-feira, 2 de agosto de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o 
responsavel pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 321 12016. referente a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB- LEITO PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO TAPA BURACOS EM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE PIUMHI-IVIG.. . 

,Â O responsavel pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Tomada de Preço 

Piumhi - MG, terça-feira. 2 de agosto de 2016 I 

M0 
Sonia Roseni Costa 

Responsável pelo setor de compras 

Protocolo..... 9.983 l 2016 02/08/2016 09:08 E 

N” Processo... 1 I 2.016 l 

Tipo processo.. Processo de compra  
Modalidade..., Tomada de Preço I 

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende l 

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782816/03  _. 

Piumhi - IIIIG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA" I          ma¡ .,. E? n. .. 

Objeto ................... .. PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇAO DO S_UB- LEITO PARA RECOMPOSIÇAO DE VALAS TIPO TAPA 
BURACOS EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE PIUMHI-MG. 

I 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei I 

de Responsabilidade Fiscal). que referente a Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo * 

a licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a 

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, terça-feira_ 2 de agosto de 2016  
Odécio Silva Melo 

Diretor 

ordenador da despesa 

... . .__.. . __. I 

Protocolo..... 937812016 02/08/2016 00:00:00  
í N” Processo... 32111016 

Tipo processo.. 

Responsável... 

FinaIidade ------ -. Autorização do ordenador concedida. Classificar o | I 

Sistema: MGFCompras › Autorizacaoordenadorm .rpt 



 m- r É 9-' " 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
Eicítacoesgêsaaep¡umh¡.com.br CNPJ: 23.782.816[00O110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211-»- 37925-000 
PIyMm/MG =~Teêefax 37-3321-1332 » COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO DA 
OBRA NA LOA/LDO E PPA 



 

   379252003 »mamã-WG 
Teíefenz: '(37) 3371-9260 

Es; 'í' 
CNPJ.: Ióísmáõíüüüi-üá 

\QLEI N** 2.225f2:(¡15¡ 

 

@sam a Recelkrz_ e Fixa @Dama da_ 
Mzmicipia ,pag-a a Exercício de 2316?. 

'O povo do Município de ?iumht porsçuaàrepresugúmnm, dean-ateu.. 

e eu, *em se:: nome, saneiono a seguiam Lei: ' 

Aral” ~ Esta Lei estima a receita e  a- @pesado Município para. 
o exercicio de 2016, iam-termos do Artigo 165 § 5°, da constituiçãoFedea-al _é com -basa no 
diswstn na Lei de Direírizw Orçamentária para o' exercício de 2016; wmpmñndenán O 

Orwrnento Fiscal, referente aos Penim-w da,.Mnificípia, seus( Fundos, Órgãos e Ezàüdañm da 
Administração ?Pública .Municipal Direta e Indiretas em R$ ?Simüüuügílü (sauna e oito mímõaé 

de rea às), conforme qnadms-.demonàtzrativos abaixo: 

¡- aíscrímínação da Receita_ 
AS  

T de 

TÔTAL GERAL DAS RECEITAS 

AUTARQUIA. 

PIUMHI.  1h99   Â 

Maria das, Graças Ferfemicaà_ 5 
PRESIDENTE EÊÂAÉ hmmh¡ _MG Licitações e contratos - - - 

  BE H "* 

'CONFERE c ' 

SE ACHA Aagguxgâãlãégçk 



     
XI «- Biscrím-inaçãa_ da Despm pa? Funções: às gastam:: 

            

  G0  
L Laísíativa 

03- uàiciária 
04. Administração 
06- Sgurmsça Publica 

08s- 

     
11- 
12». Educação 

      
15-. 

16- Habitação 
7- Saneamento 

1 Gestão Am 
m_ . _    
    

   Comercio e 

unicaçõu  34* 

26-» Transpoñe 
27» Desporto e Lazer 

Especiais 
. de 

AL. GERAL 

    
  

@WI : l6.781.346¡DôGí-ü4 CEP: 37.925+0>5BÊ3'~  
Telefiane: (37) 33?1~920_0 

  



 

 
' 'Rim 9      c 

Bsmdomásnàserais _  _ À mg:: 16.78i,346í0001-í34 CEP;.B7.92S~MD«~jPiumhí/ã\â6 Telefona: (M) 3371-9260 

m «- Bisczáminaçãa dalfàespm_ pur Unidades Orçamentárias:  
  

BRÊETA 'É WBRETA 
' Q   

' '2.3ã9.ü5í§í§,ÕG  
81.91 

1.01 

   .9sà.e_na:.ao 

;BB       Gabinete e :in 

e Secretaria do 
de. 

  
       

2.981 w  
1 seg-go' " de 03.   

  

  ae 

de; 

02.85 Secretaría 

1 

02 

 
   
        

990130 

603,813 

17.958. _ 

"i1.  
    

de 
     

de Saúda «a  de 
de 

de Assisâneia 
Municipal sia Criança g da 

de Hahíiadñ 
Obras e servim- 

Qbmae-Señfiítñã . 

   02.97 Fri-ndo T 

A51 ?anão 
   
    

   B2..   Fundo 

          
 11 ;asmümaxã 

1. 
UÀBB 

“ 92:53.91 

(IB         À _de 

Fundo: 

&Zmhñ Fundo 

      tie 
_ de   , Ambiente 

Auiñnomo  B1 _ 

GERAL BÁS- 

  ,G3 

 ORIGINAL 
NADO NESTA 

  raças Ferre B ""“'“ 
RESIDENTE DA 13:13:03 Gpman 

Llcltações e Contratos- SAAE Piumhi - MG 

Maria das G 
P 

 
        

   



    Estadqm _ 

' CNPJ: 16.7$1.34s.1oeo1~04 
 37'.923*«I9O0- Ficam 

Telefona: t3?) ;33"¡.1_-.9200 

Art. 2° ~ Fica o PnáerExmutivo, respeitaáas sstdemaía_ prmriçõm-Cnnsñmciangis e nos termos 

da Lei n°'_4.32üf6'4, autnñzaão a: 

Io» 

11-» 

IV»- 

.Abjrir @mim adicinnaís suisienxenfam até a !imita 
tie âíP/à' (mm .por menta) do Grwmeàta: Fiscai.; Mm 
a finalidade de .inccrgnrar valoràs_.-que  as 
previsõw constantes desta Lei. _mmiantaa ::âmago 
de recursos prwenianímde -anmaçãp pare-iai nntctai 
de dotações. - 

incorporar a superávit ;e !ou saldo ;finaawito:ii_açáítadn. 
ao _disparam-J de exercicios anàeñoras, efetivãmeâhe 
apuradas em balança ínçlusívg apurado pa: Fontes-de 

- nestinàçãnzae-Rgmm 
Parágrafo único: Gs Créditoà .daccrrentem às 
superávit ñnanceiro antqrbgdà; úavemm ser# 
utilizada através ciniGmpo da Fonte de .Destinaçãc 
da agent-sos. conforme normatizmação vigente' é 2 
(dois) por se .tratar de 'Renan-sas de Exercícias 
Man-iara. .enquanta a eàassiñcaçàe da fonte .e 

destinação de recursos será wpseiüeada coma 

pñmària. 
Utilizar a  de ama-adaga' limitado .aa 

apurada na exercício de 2016,_ apurado_ em  
-cóàsmntm incinsive o esmas:: às arreçadaeão 
apurado .por Fantasma Dwtinaçán-de Raoni-soa. 

Através de Dec-mma -a íaiterar' é? ou inclua* Fontes de 
Destinação de Recursos pertenwzte à _mama 

classifícaçãoorçamentária. 

  
 _ ) com ó omemm_ 

'SÊÍÃÊãÍEARQUIVAnO NESTA 
AUTARQLHA. 

l MH| -ÊÊ PIUMHI, . 

. J_ g.. 1 ( x¡ 
Maria das Graças FerreIFa-Harros Goulart 

FRESIDENTE DA CRL. 
Licitações e contratos - SAAE Piumhi - MG 

 



            s  a 9% _  . 
CNPJ:16.'?-$1.3áõ/00ü1~(34 _ : ?Szãmüwfaumhtmü 

' Talaforxç: g3?) 3371-9299 

Art. 3°- 0 Prefeita Municiml, no, âmbim do ?oder Exgcuñvo, 
pedem adotar parâmetros para utilização das datagrama de fama a co_ .mtihilêzar. a3 dama à 

efetiva rmlizaçào dasmeâtas, para gamntir n resuitadn primária positiva. 

- Art. 4° ~ Reaiizar Qpemçõw (ie créditn, inçlüsàve por antecipngçâa _da 

:meiu nrçamexüria cam a. finalidade áe manter o [aqi -_ &brisa; orçamentário e _ñnajneeiro do 

Mngícípie 'owervado as preceitas imãs apüagvek 'à maàêr-iz. 

4km. ?k ütilimr o same prevista da  de; Contingência, soma 
fonte :ie mamas para atendimento de passivas contingentes e autres mu: eu stream mis 

'X imprevistos, ;andando ainda caso estesnão se_ eoncmmem aàê- tar-dia 01 de ámmbm .de Q1316, ser 
“^- utiíizados por ato do Chefe de Pomar Executivo Municipal. para abertura deicrêdm faáicioaais 

suplementares de dotações que se tomaram insuficientes. 
- àrt. 6° u» Realm: 'a transposição o - remanejamento ou a 

transferência de recargas de uma categoría econômica de programação- :iara nutra- on 'de um 
árgãa para entre, por meio de Decreto', em decorrência da alteração .na. @tratam das órgàns da 
administram áireía a das camada:: áaimmãñiâwaáa manga; e_  atender-aê nàweísâiüaém 
(ía àxecuçãôs .dwde que veriíimd_ a ¡ínifinbilidaãe  operatimal ;eu 'ecoxtñmíca 'tlà 

execução da credita. . 

Art. 'P' ~ Ramona? saidas dentro da mesma categoria de- 

prugramaüo, crianda, quando necessário, novas eminentes .dia despesas.; 

_ Arts” -Tanto asreceitas quantpzas @esmas apresentam fontes de 
recursos na previsão e ou_ fixação., e estas devem ser n  * durante a manga 

orçamentária.  9° - 0 limiteqautorimdo no Asa-tmn 2° item I, _nãe será ::Harada  quantia o crédito _supíementar dmtinafr-se ã: ' 

I -= Atender o pagamento die &espumas; dama-tantas de precatórios e 

requisições de pequeno valor; " - 

1¡ »A Atender o pagamento &assaz-viço; da díviáá púbiiea; 

m_ Atenãer :Mamas ñnanciaüas @mí-recursos :de nperaçõm- da 

crédito;  ' 

1V- Atender' áwpwas  com mumoaerlae: «armênia» e 'í 

demais recursos vinculados; 

 
 

> -COM o ORIGINAL 
A AARQUIVADQ' ARQUIA. NESTA 

pmmm, 
MarÍa ãaa Êraçns Pekre=1ra Barros Goulart 

PRESIDENTE DA C.P.L. 
Licitações e Contratos - SAAE Piumhi - MG 



        
CNPJ: 1s.fzs1.346¡oom»04 CEP:- N-âlãvüüüw Pzumhããñü 

Teãefcna: t3?) 337_ w920i¡ 

v. As supaemsntaçm com recursñs viacnlrgàsrg. qúanêó se 
referiram a remanejamento ou nüiizarem como !fonte a &mesm- de arrwaáazño e o saldo 

_ñnanceim rimas recursos; 

_Art m** -› se a projeto de lei- orwmenüría anual _nãg_ _for 

eneanuahado à _sanção até o inicio do exercício financeira de 2016.  e puãer Efxeciatnve 
Muñicipai autorizado a executar a promabaorçameuüría na forma amami, até a mãçàü da_ 

-resçectiiràleí orçamentária anuai. - 

áirt. 11° - Revogadas' as dispmiçõa em contrário, casta-Lei .entra em 

vigor no. ;sm 1° de janeiro de 2016._ 

“Haruhi, 30 à a Í 
›' 

mhz-o e  015. Í 

CONFERE com o ORIGINÁL 
SEACHA ARQUNADO NESTA 
AUTARQUIA. 

1 

 Mada Ferrer Barros Goulart 
PRESIDENTE DA C.P.L. 

Licitações e contratos - SAAE Piumhi - MG 



*L 

 Serviço Aut. 
' ça Zeca Soares, 211 

E CNPJ: atskiazaaáefüocn-u: 
 - . PTS 

 
de ÁQÀ; Esgoto 

  
Programa de Trabalho 

1 

'  5g l  ::àüjâxeéac-.ÉLBÍ 'mamae _ Anexo V¡ làxercícia: 29 E6_ É 

Cédigó Êspeciñcaçãb Projetar. í _ Atividades. T Tata¡ 

Süneamento. 

Administraçãu Gera¡ 

Administração 
|?,l22.0ü2I, E656 Censlmçãu, ámpüaçào c: Reforma de Ediñcaçãc Atlminisêrátlíva SÁÊÍHLÚÚ 

i7. 122.902"? .2 165 Mzsnutcnçâu dos Serviçus Àdministraiívos !AÍ 80.093,90 1.485.090,60 

 Canasórcíú Vúbiicá :ia Saneamento Básico 
_?”\.,à2.ül)22-.2139? Manatençíiu e Contribuição para Consórcio Púbkico de: Sancamenço 30-.009319 30.000,00 - 

Eãásico 

?roteçãa e Benefícios aa Traballmàor- 

Asüstênciada: Bcncñcio ao Servidor 
17.33 106232166 Apoio e, Bmeíícius aos Servidores 'êfi-.OOÍLQO 65.930,69 

_Saneamento Básico Rural 

Sistema de Abastecimznm de Água Urbano e Rural 

3151 104411057 Ampâíaçño, Reforma t; Reaparethazncaãto cio Sistema de Água Rum! 20-.999500 

17.51 !Q4412 Sã? Operação c: Manutenção de Sisicma de Águakural 96.000,09 1_ 103130439 n' 

 Sisicnta _de Esgoto Sanitário Urbano e Rural 

F35¡ 1114491064 mnpãiaçàa, Rcfornxa e Reparelhamenão do Sistema de Esgoto Rumi 5.000,96 

IIS¡ !(344% E06? Construção .de Unidade da Eíevaçâo e 'Fraíamerzão de Esgoto RuraJ 55100.69 

v2.5 i l .944921 68 Operação e Mítnutcncão do' Sistema de Eísgcío Rarat 60.600,09 ?R$99,09 

M O ORIG|NAL 
Saneamentn Básico Urbano CONF RE Co o NESTA 

SE AC A ARQUIVAE AUTA QLHA H 

Sistema de Atrasteeimznfo de Água Urbano e ¡ma! _ 

115.1 2.044?, i 058 Ampliação, Reforma e Reaparethameratndo Sistema de Água Urbano 3 g _- 
. . . erreir5 ÉúÍáñ_ 

172512134411959 Cnnsiruçào de Ljmdade da Captação _, hlevxaçãmífratznnentc e . 'çfgâãgu-ça ::A an. m MG 

Reservação cfc Agua Urbano Lmnaçõarg contratos - SAAE Plum n 

133,5 i 2334412169 Operaçâü a Manutenção di": Sistéma _de Água ilrbano ' ›'3..3'4Q*.U0í),99 4.S7G._UÚG,ÕGÊ 

í. 

Elaborada por: 

'Vera Lúcia de Oêíveiza B 

Modelo 406 

Vista par: 
. . ff z 

;âimyammfwaw ;celas-Rezend. - “FC-CRC MG~52Ç581  
Pág. 1' 

.L 



.Programa de Trabalho 
.  Serviço .Aut. de Água e Esgoto 

*  "  '_ Praça Zeca_ Soares, 231 _ 

; ::uma 23.782.816f0003~1(3 

Criada-asia Lei '#615580 . f' 
ç pigmçg; ..Mg Exercicio: :imã à ' 

Cúcíiga ' '_ ¡cspeemcuçzao = Projetos _Atividades *roms 
Sistema ele Esgato Sanitário Urbana e Rural ' ' 

17.5 123449. 1060 Anrptiação, Reforma c Reapaxeilzasnento d:: Sâssczma de Esgoto 1603196430 

Lírbano 

17:3 12.0449. i 061 Canstzfuçàu cia Unàóadc da Eicvaçãn e ?ratamuníe da Esgofo Urbano .9mxnaoo 

w313i¡ !2.94-49.2 i ?E1 Operaçâa c: Manutenção do Sistema de Êsgoto Urbana_ _ 920.099,06 ' 1.170.009,60 _ 

Preservação a Conservaçãuámbiental 

 Preservação Ambiental Iraí! E ,04511962 Prcservaçãe e Conservação Aznbicntal das Bacias dos mananciais 15.000,00 751300516 

Encargos Especiais 

Outros Encargos Especiais _ 

2-3.846.UOG0.2 I 'FI hdanutenção de: Outros Encargos "Especiais. ,I-ZS-.QOKLGü 1259003353 

CONFERE com o ORIGINAL 
ss ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMHI. 3:33""  
ar¡ otra BarrÊ Goulart ah I arm: DA c.P.L. Licitação¡ e ea ratos - SAAE Piu n¡ - MG 

'tam' ...... .._ “M”:.s99.00a,0à'; 6.119.069,99_ zfreogguiaae: 

êãaborado por:  33km  __ _ 'viswporz 

Vera Lúcia da oww/eita aarceióswfêezende ~ ÉS CRC MG~52581 
 

Modelo 406 ::ask g¡ 



 
rograma de Trabalhojdo Órgão aNive¡ 

de Funçõeà, Subfunções, Programas,  Serviço Aut. de Água e -êsgoto 
Í : Praça Zeca Soares, 21% 

 

CNPJ: 23.?82.836f0Uü1-1O Pragetgs e Atividades 

casaca pela Lei 1035199 s j - 

~: Piumhi - um j. “à” W 

_ Cóãigo fispéciñcação -  l Projews  .Aíjyiáadeisaí  Toíai 

lmüüôlâüúlhüílüü- Saneamento' 7~575«909;W 

n. 1301130139011 _ Ádmínistraçâo cmi í-Sfãüüüaüü 

&122092113506 ¡Ãdmàizístrüçâa '5300130 i.480~.0§1í);ü0 1,á85.§)OO,QG' 

5?. E ZZÀZHBZÉÀHBOO Censúrcío ?àbfãcü de Sancanmnta Básico 33660330 30.900,99 

-Imszsumamuñau Proteção e Benefícios; ao 'frabalbadur ' 65900.09 - 

:?.331.0(›23.aao0 Assialêaciac Bcncfícíe aa servidor 65.600,90' 65.095,90 ' 

* &lgilâãôülâüüü Saneamento Básico Rural _ 189.999,00_ 

; l 1114410060 Sistema de Abastecimento dcÀgun Urbano:: e Rural 26.900,00 911090439 IIQQÔQÀJÔ _ 

17.51 23449111090 Sísícma de Esgoto Sanitário Urbano e .Ruraê 10.900,00 60.099,09 ?tz-nutxm:: _ 

¡7.s12.ea9e.0t›e9 Saneamento Básico Urbano 5334811013419 n 

l?,5Í2.Ê)447.0üGÓ íiistema de Abastecimento de Ágyu Urbano e Rara? !_2'30.GO§).0Ú 3.340.699,09 #SWMFQGJJÊ cRum§ ZSGJIJOOJK? ?QGÁJOÂLÚD LEÊÊÍLÚEÍÉIÀFÓÃ _ 

l7.$41,13660.0ü6t3' l Preservação e Conservaçñu Ambienfai ?âüüügüü  
VLÍXÂÍÁMSÊIÉÔGD. Preservação Ambícnmí 73.009,90 . ?ÃQÔEBQ 

zsnw-.oearxenan Encargos Especiais À 3 125.003,00. = 

Z8VSáÕnUÚOD-GQ0O Outras Encargos Especiais  125.000,00 'Íããálülhüü 

rx_ 
"W 

C ONFERE CO O ORIGINAL 
E E ACHA ARQ IVADO NESTA 

AUTA RQLÉIA. 
F IUMHI, _ _ _ 

._ _ ____.. _a :_...........__._ 
M íaggç? A re os Goulart 

a" pnaàbos A cm.. Uclucboa o ontratos - SAAE. Piumhi - MG 

“MWM  u'  ' ' M' 'Fatah-una 1.590.900,01) 6.110.009,90 7.76§›.àíih,5à'Í À 

í í z 3 _  . _ _ z __ z 

Elaborado po:: &à; @mA _  _ Visto pç:: .. 

Vera Lúcia de ::uma Barcelos Rezeade . TG em 'Ms-sam vzjüíiaââütñtf-Ãsis- - numa: Êxecuããvo 
Marieta «m7 Pág. 1 Í' 



Demonstrativo da Despesa por* 
Funções, Subfunçñes e Programas~coh$brme 

À _ -í 3- Vínculo com os Raoumbã 

   ;ie Água e Esgoto 
v Pzaça Zeca snases, 211 _ 

CNPJ: 23-,?B2›81B¡G$0?-19 

 

   
;í 

    

à Cr'iadapeia¡i.e3103§f99 r - .  '-  53935  
= Piumhi - me _M   _ “MWM Í  m' __ . ,  “rc m' ' _ _i3 

Código Especificação \ l _ Qrtíínárie ' Virkuiada Teia¡ 

17.6B0.0i100,üí›ü0 Saneamento ?.575.t›o0.ao ' 7.575.999,09 

374223139013090 Aciministraçâo cera: I'.51S.913ü,99 3.515.999,09 

- ¡7.122.9ü2E.üü0ü Acinxknisããfação 2.455.009,69 '1:4S5.90;0$G 

17. E22J3022J3ü00 n Consórcio Público de &ncamcntm Baísico 30.009,00 Sllüüügüü 

l?,33i_(§09ü,í1009 Preteçña e Benefícios aoTraballzador 65.096,06 - "GSJJGÚJIB" 

¡.:=.33:.c›o23.n9aa _ Assistência c Bcncñcãa a0 Servidor À 5539x330 .65300110 

uíu-Leaougasgg Saneamenío Básico !tuna ' 180.606,00 ' ISfLh-llüíhüíl 
t_ .gl ?34410900 Sistema:: de Ahastccêmçmfo sit: Água Urbano t: Rural ' 1E0-,ÚOG,GD._ 1 395930333 

é  1,0=$49.0900- Sistema ac 53353050 Sanitário Urbano e Rum: ' ?acesso ' 10.009,00 ' 

à 1v.s12,0oao.'azw9 Saneamento Básica Urbano 5.740.090,09 ssmx-uoaaxe' Ç _J _ 

::u-s ¡21344711999 Sistema de: Abastecimento 612155532¡ -íjrbano e Rural :LSWLOGQGQ 4_57g,3[)g,oa \ eno Saiaitárie Urbano-e Rum! 1.179.090,90 1.170.060,06 ' 

17,'54*¡,o§3uo_9m)a Preservação e Conservação Ambicutai n 75039419_ . Íçsgygmog É 

17._54-¡,a455.a00.o Présermção Anxbicnlal . 75000900 ?aimé-Ago 34 

234200430003099 Encargos Especiais n ¡25300430 - 125.603,66 

28.846.Ó9G0.0ü90 Outros Encarg” Manim 125.000,00 3 5251300419- ~ 

dk¡ 

CONFÉRE com o clRlGlNAL se ACI- A ARQUIVAD 3 NESTA 
AUTAR QU|A. 

HI - 

PIUMHL_ I _I 
1 

_____F 
Man-la da; graç as Ferreira 

pazgnosnm DA am.. Licitações e O ntrntns - SAAE P¡ mhl - MG 

          ;âoexwtnoo  W   
Elaborada por": a. mm  _ T _ _ _ vistopora y '  

verawcia de Oliveira aarçãuos rãezencse »s 1g:: CRC) M<a«52.5a1 fgaüãêüààaàs - unem: Exeçuiíuo 
Mudam 408 Pâ9~ 1 



 M” ' ' m"" " ' "'W"""" M . .._.,,m_._..._._......_w.mv.,.,_.,_......yrm»- 

. Serviço Aut: de Água e' Esgoto Quadro :ie üetalhamenío da 'Despesa 

     

Praça ?Jeca Soares, 293 (QDD) 
CNPJ: 23.?'32.816!090'E~10 

É  í girfiagâñeàasuai 1935190 Exercicio: 2m  
'Càdíga Espuciñcàção Nat. Degpasa Desduàraàmnaú u Etementa . Tmàl _ 

À da Apiltaçãa 

*a m g W512. ' 7.1169 ' :scan-e Manutenvão de Sistenggde Água Urbana 
Cnntxataçãu parTcmgao ¡Mefmínado 3. L90J34$3E°LI00 200.000,09 Züilüüúgüí) 

Vencimentes e Vantagens Fixas ~ Pessaa¡ Cívil 3.1.9.0,'l1,ü9.!00 LMODGDSU . Iâfíüsñümüü' 

Obrigações _Pmranam 3. E 190.13.00.105 335.999,00' _ .Íiüíüüügüü 

.Outras Despesas Variáveis ~ Pessual em; 3.130. 16.69. m0 150.909,90 iéíãlâüüálü 

Diárias . Pessoal Civíl l 3.3.90. 24.00. me :aaonwc À 19.600,0:: _ 

Mmeriál de Consumo 3.3.9o,3o..oo.xeo BSQGIMLGG À 3561166310 

Passagens e 'Despesas com Lacnmcçãe 3.3.90-.33.00.'l'DD lüâüüllü 3600030  Gutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.99.36.00,i0() ESDUHJEO ¡5300430 

X ica 3-.3v90.39.0D.1G0 660.099,00 600.090,00 
Indenizações e Restítuiçñes 3'.3=9G.93;00._lü0 _ 1.000,00 11396416 

Equipamentos e Materia! Parma sente 411.90.52.99. !.00 ESCLÔGOBG 

' 4.4.,9o.s2.o9. 292- 10.099.011 350.000,60 3.34a,c(>0,an'. À 

\ 
ú?.512.9449.2'l79 Operaçãa e Manutenção da Sistema de Esgota 

Urbano 
Cantrataçñc par Tempo Determinado 3.i,90.04.0ü.Éi)0 me;'one',9a' 'IáíLUOíLGG 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pc-ssiml Cívil 3.1.933 130.500 65.009,69 n 65.900,99 

Qbrignçàes Patronais- 3,¡ 913.13.98.100 60.000,00 60.090,90 _ 

Outras, .Despesas Variáveis - Pessoal-Citi! 3.1190. 16.00.] 90 2.000,00' 2.000,00 Í 

Diárias.. Pessoal Cívil 3s3.913.¡4.09;l-Í§ü 1.000,00 1.069,09 

Material à» Censtzmo 3.3..9a.3_o.09.1-o0 7930030 79.999,00 

Passagens e Despesas com Lopomqçãa 3.3.9.0.33.00.Íl (10 500,69 5613,00 À 

s«““*x @atras-Serviços de Terceira-s « Pessoa Física 3.3,90.36.9ü=.lG0 1.000,09 1.900,00 À 

d _Outros Serviços de Térceirbs ~ Pessoa Jurídica 153.99.39.09. ÍGO 380.060,01) SSQDDOQG 

'Indenizações e Restituições 3.3.<)G.93.00.10ü 500.00 56039 

Equipamentos e Material Permanente 4.4.90,52.0U..t90 _20110003210 200.009,00. 92ü.6üü«.0ü 

28.8â6.09ü9.2 27| hiaautençãn de Outros Encargoslispecíais 
Obrigaçõas 'Fributárias e Cnntribntivas =3,3-.9G_.47›00. líêü 'E24.0ü0,í)ü .IMBOíLÚB 

Sentenças ;Judiciais 3,3 v§Q¡9 1.310,1 (30 KB005343 ÍBGÍÍLGG i2$;000,'09 

17.122.íl(§22.2I9? Manutenção e Cqzntribuíçâo para Cansúrcín Pública 
de Saneamamn Básico 
'Raíeio 993a Panieipaçãa em Caassórcia; ?úbiico 13 .7 l .IOM, 300 M0903!) 30.099,60 

Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.93.39.00, Igüê \EÀ  _ 

3-.394-.390Íl1HL T_A Rügüüü _u - irí-üüüü-É Síküülhüñ PIL mu, í ______)  
TOTALMÊÍ” . __ . _ .  ,._ _ 7. .   , _ _ - - . É 

Elaborado por:  -z -_ k _ _ Visio pel": n L|c|l ã?J§-%AÉ #Íumhl -UMGV 7 

Vera Lúcia de Óñveíra Barnabé' Rfazande '› @TC GRC MG~5.2-.5ô1 Ed' -  ' féíôr Executivo   
Mcdalo 4-12 _ . via» s' 



JL _....._..... _._..;...,.__. 

_ _. z À . 

- .arsgpssções pmanrnasiarea- ' 

__ -outfds «entes *da feáeràçãjq; 

   'PRE_EFÍ?E1TURA, MIJNECIBàL~íBE ~  l 

Rugs¡ ;Paaraààei n? 332 26mm «Tam fa?) 39149200 f  _ Way-QQ??- 

« - = = aum-cao -.- PíUMHã - @Ti-Más samzáxf _-  ›_  _-  HE 
432235    

' ' _u  üirexriàes. gata_ a 'eíaànáagâo aa 
' iaíksa-çàmentárza ;da- _xaxs-a a __ -dáÍ *camaras 

providências” _ . - - _ -* - “ 

Ç Prefeito Municipal de ?íumm filé" usp ::aguas mxffbtàtíçõieàiegaíà' a n05. 

::ressaca termo§=aa*-Léz›=órg_ênicá"Mairsrçipai  5;¡ . z mama 
_ É ' AUTARQU?Ê%M_ _Q NESTA 

Mariagã _   _. .  r- a :Mint: BA C.P.I.. 
I-Icltnoaaa e anjpratgsf; 55g; Plgmm - MG 

 
  

artur'. - ,ssa festabeíecídas.” em 'cuâ1§rirñgh_to _zig  zzcxíartigoi:1ã5;-§~'2°, da 
,Constíta.içã.o.da Ràpúbããcá; -e n; 'Lai compaecgaenga; Tnó.=1ç1_,-de~c›4 -ae masa ae 

__ 21.309,; as diretrizes 'üar-aa etaboraçãgggalgtw prçamengáriado sxaixzfcâo ñnancetre. 
ge- 2516, compríeendêndo: ' l 

'I - as matas e prioridades aa àdmigàísstíraçiájà ?úbâlca _Mun-icêpal; À 

Ii_ ›- ;orientações báàícàs para eiabofaçâp 'daujléi crgamaàngárêa- anuair' 3 

_ III «e disposições 'sobre a param de pesada! é serviços extraordinárias; - ' '  
Iv w disposições sobre: a _ _receitgg e_ aitçggçõseâ 41s:-;ígglsiaçãczutñbutária do 

_ Mgnâcfaio: ' ' ' _  __ _   
__  ;equilíbrio entre receítàâ é deàpésààgí 

VI »- critérios a formas da Hmítação- de empenho; 

v:: a normas reiatívas ao COFIÇFQÍQHZQ ¡nggstoshgúa arvaêiação dç.s-:'~:elaa$tàdbs¡*açs 
:Iragzramaà finanüíádáaíàñift? reEúÀÉÊÊÍA-&é;Êaíàçarààñtos; 

\JIEI - ::audições e exigências para transferências (da racurãeszéa 'entidades 
públicas e privadas; ' 

IX w autorizaçãgpára ç _Município _àuxiâíaf o_ í   12;..- *despesasíía v--== dás a   

__._..._._ 
rtjos Goulart 



 
-àggxttzêzàxmgeaseíiàâêãiü _Trisêêiâêfagâajiaaüü_ 

  ;têítíãísgñàtáâ?âfê§fíêfiãgã _ 

_ zgasgxaciñçaêiã??ñ§°%ñê§ã“” 

.4, ,camzasü pfugramã§=a'à$é§j~aasm§à; , 

   
 

 

'X 1-* Parâmetros para a- @i3 

marisa? ..zig .desembeêsà;_ 

XI e» dêñfiíçãa de? cfêâàátfíés 515133? " 

M: 

xxx: w ais -dxspatszçáes-*gíeàzáàa -- 

;.ís.gl§iiàagãâíxsàieip.az -. É: . 

IRÉÉÊÔÍÍÍÊÉÀ atendíãàãjâíiêàãàãíáà í-dlglé', coñstitéjiám abrfgáçãc .càrsátiãukàfàgxalçxu 

_íe§ãí_^-t$zaé' ñàttnféfpâãsíáêjfàçãwfeignvas'à' 'mehúten§§:ç;;g.mgzgjañamgnw-ñõàãíàãáãcà 

da admítüsífâãâü :dífàííâ¡é-dà§=êñt?üades3fáà.admíñigtraéã âíáíi-íaía, 'asmetas epaáí- ' 

príàrídades para .a 'Íeàcé:?cíçlucÃ_ñg_aíf_lçeiiçç .ag_,gg;§¡¡g_›' ff - 

55??? 3°* 5mT*'-*°”5°535É537Ê°m'í°- 5159435410110 "m. 165; ã 2°?, da -constituiçâa dia _ _ 

       
 

 
“Wmñütáfíâ de 2915 316345544# 19X6ÉüÇ5ñLñãõsãcensñítàíàñü, tadavãa, em ::mim 
àprmgramáçàãa ãaisgeapàsaay _- ' _ .  - _ . _ . 4 '- 

g :da o pmjáiàâ??  
conssàshânaia; aim-ra" 
añígú.      _  _.   *sef-âfabázraüoí em 

y _ $ÊJÊÊ2EÊQCÍÉÍ3S=,ñãgformasdo:tapar-dean: 
 

 â % 29-  #Eãâíeâaeççáê ¡te!  àârá 2m :Antares demonstrativà dia 

-obsérvâíncia das metas; .pnariüàzideaíñgxgggçczágg-gg_;fg;~ma ga ¡zapggyáéste 

    
M o oRlGlNAL 

VADONESTA 

air/ago. . _ ,  NFERE co 
.    ' ' ' ÊÊACHA ARG?" 

.x ?ÃÚTARQ 'A' 

àéçàângfgaüñ  
K ,Í._;Ê:§§;s.;§1n§e;tr¡zeàtüêrãiê   n    '  n A Mar¡a"'d 717erreIra“Ê-í'rosGoulaft 

l  àíâífxsêñgí_gmwarrefáaaêíêàrítêgâõmaré."íààiirz agem::  _PRENDE/NTE DA C.P.L. 
!citações à Centros - SAAE Piumhi - MG  àdesaigsia'    os següthtàsboncelitas; V  

 



“WT” _ I w texto da lei; 

' ÃÀ-"ôérñonstrátãvás ââ 

 íñcãâb i2; 'ààktfáíãslâiíüiéãc aa &em; v _  ”§*aÍàfá_graâ*ó :Êití§cii,.___ 'Ãáañâàíhfákãxíf' "à ' 'premia Gfçamáiáísâríã '   \ 

'É t3§§§oñstràti§oàinÀégkg-!ziog M  ' T '  x n'  
' séàuiírites demãrísifàíàvgsík” ' 

         a     
.Rua Pad-ria Abeí n” na: @Çañtrüõe 'fe_f;iíêí~3?)..337=$92É5ÚÍU$§    A s awz-s-xzíüa «í #zz-UMH: s» MWAS QERAFS 

*â 29;.: 'w Aâcategürías de' pragramaããü=deeque› tram-resfsa Le¡ sàariãoíáamtíñcadas 

;mr gsragramas. e ações (atividades, pràjietcs, ienes-ações' especiaisy: deixaram 
mm- 'as' àndãfãàaçõasíída. Pbftarãa SOF n* 42.11.9993 da ?criaria-ftintérmínisteriai 
'grau-ms nã' '163/2901 eda-.Lei- ::aan-Piana Fiüría-nuai- Peiatívü ao* '~p.êr?í0du:-'-2G14~ 

*E0352eiegísiaçãasvígantes; à  _. ' ' s .  .; ; «. . - w   - - 

ã 2°. '- Órgãos' sãoías entidades exístiçntes na Munâcípiá'. '~ '- 

"àr§.~-é°." o orçamento ñscai, da' seguridade? sadia¡ e í-'dév-Íí-Invastírfíéntüs 

' " diâcñffzinàrâo a despesa, na” 'mínírrãog _gzjar-*etemenia de?" despesa', Tcànfórma-Ãà-rtigq 

' 1S=daLezTriG4;32G4/S4.É '  '  - - À ' ' * - '-  
'Art 379;' 'Q- bhçarawéritp* “fiscair da Âségurídààcâ 'scízcial “à” ffãeíêf-:iñvàuàtíírfààenms 

' àbfñnàééndérãtra Éàmgramíação .d4ds*n=ódéresi§§:e›=ímuñícigzç; sgufâjafaiêéaíaws; óégãps. 
auàarqutas, fundaçõgs, empresas públicas =degendçntmgA e demais ;eâêãdàçífes Tem- 

qàxà à# Municígicí; direta 'cú indâmtàrñenfez;_ãeíieñha'á= :rjiaxariàfdâiíàaàítaã 36ml com 
::imita a; voto e que' recebam recursàsüdTaáàuizimünzcípat;   '  " “ 

Art. a9. 0 projeto de !ei orçamentàfia que c: Poçier Executivo encaminhará à 

*câmara Muziwcapát áérá ::camaras déi' _ ' 

Í; 'Qdhcúrñentsàíís r-Àelférarsçiádcs das' "artigoaáiaàigg  çííáítialí ñãfãniààülíiããé; ' 
'Iii 4- -quadros órâgãiáwantçãHàà 'cua-'ciêiííídagdóísií  

f :v 
a 'déánpasa na ífbftñ_a;deñrrãdà'neêstà ;' à. aràexó: dddrcámeritó ñscaí e àaí: sggu§~id'aãésíói§i;à§, aiscrzrrilñáñãn a ji-.gézgim e 

"fyurñàríüêíéaâízrêiíâtíaíà*Zñgàftíàb sá da* Lizatjdoreàgéáfesêncar n* 
101/2009: "  í 3- ' .ra    
VI -» anexa .da otçamentc de invgstímentc _a que se refere o_›,a_ft_íga ($1.65, § 5°,  Ea¡ mà  Lgí”.  '“ * 

V   

   

  



  
  

       
  

?Em 'âràíifs 
cem-a:- EMM?! 

   _ à .y . 

__ ;suga-ea 
  

, -k~.aa¡asàyâfàg,üs't= ' 

AÍMÍNÂÊ QÊRÃÍÊ  
 ñÊ§'?ÍíjÊ§i§§;ç-:.~§E*âñâffñà-*Éüíñ:à:;arifígü 2a», -inaíse        n  $399/  .  _ ; %    &mêàããçãçs ;na rvmañutençfãa e 

#,i3~t§3§..;ãí§íi'§°íi3í3s di: atgnàíímanta 
% % __ É . _  fífçfãâzfáerkíéyãàíêâànzá mãe-amy:§Q:dc"àte:d'as 

Dêsámígõaà can-stizaeãàazragig* r~aag2§jsfg§g§gg;,;;¡_ \      _Z ü 

I:: - ..üàñãcñstratwoftdàà  sai-em. á§iitadçs-__-r§z§' FUNDEÉ a_ Fundo' :ía    cg \ãaiorzlçaçãp ..das  .sãfêgñgíââiãñãã  " ”  ;aí Tiàsrêãménrsxçaí argggs;,$9;d9% _sem 

;as aszaragags intmáà" 'áàtpgxaT :a " ;ganas e' resçv-,zectlva 

Lei' na ;t1,4§4¡2ar›7;- % 

      
  

   
nÍ/'rantfâáááíiohstjítàízíàriaí -   

~ ›ê93,§9ê§°§3"ââã ::micos 
dei íãêüãâãz   fina:   'íêdêêàãàâssí..~i%a;aasíamam#à §?“§§m$399§í n? 

       Íà9.a:teàdi%rà,éà@ do 
%  iéeêgí-íomwiemeñtaã n**  xa-zkzeceí. 

           -“      .    
àrft. ?Va A?" mim-ativada rieceíàa' e a 'ñácaçãp gq, pmjétg da_ 

. fa¡ :arçamêntáfía da 2915; sejrãa =éíahoradas a vaííores emma não @xará-feio da É 

2014,_ pmfetadas aa axamícíç à 'que sgiràfgãe.: Q 

 
   ~%§?§e;-;¡§ã;:n2í§35?3é#$ârêê%;aêáífzãfáÍ  da  “ 

margzam da' expanâãáaf“üãa7s 'Id-éspj  'n;g:@,s.p, .çcçg @Çínáes de_ receitas 

,.  @Q   4=§ai,,..e.?§=*~ií$â:b::;§a: §§1Í7?a$'5(êf*ÉY91§ que 
n Àuaumeéità ::iai Êaagsàíàe- cáícuzàyâÍ-_tí    ¡egjsãíaçãg     firíñá?”  

mamas-narestabezeàctasínesta as, ' T 

   
   àégnisiatívç¡ ma_ fggífjzímo  $342.. sbfà_ ?ÇÀLQr-gáççyfçígsqg'   'É X   áíêê*  íaraáà” %ñkéáí“Çiràâêaí :wmmàêârlàñtsâ  SQÊMXÂÍÊÊÊW” 

sácãuâãêvé áãéarírànra aifâúidàr; "e-ak Í; '   “ 

        É É «m 
"í 

'as 

Qáqàtêéntyé; 
       -.  RmINAL 

ARQÍÊÍÊQQ NESTA       
. : _ »    :  : Í   n' PMMHI. 

' Í À  3 .  ' ' ' - 'Maria dasG ' Oulart 
. .; . . - .  ' - PRESIDENTE DA 

.....-»m¡ T  x I_ ' - '  - ' ' W Llcltaçõatecontratos-BAAE lumhI-_MG 



     »    
Rua Padre Abeâ n** 332 »sasuke-m Tai.:- (3?')_33?1a§2Ub'I Fax: (aa 

&Wññmâíf - PRUMHE -;- MíNA$ @E3963  
 Pafágrafú única. As entidades ::a Admmktraçãe Iiztilreta e o Padar- 'Legislativa 

eneamâmnarãç ao .âefcgzgr ;ig ?í_ar_zejarríaeafçç_ (m.: Órjgãa Çenhràífie Cánübilíáááa") da  .mas axacuüva. até: x5 dias,_antes,;çta*§bé§zà;àçñxfgiàiaféin;fàààntyàs eàíãtzgàam as- 
egtímaxiv-aa cias 5.1.433 .reçgitas_§rçamantáñàns" pára c- eíyxêàrííiíáãb4 Íàãàbàeqüàñfeà e '$454 

resçzrectàvaa memórias de. cálcuía,  _fêñà (ig çcíríàciídiççãtíí§àrrâtaítà muzréiçíyat. 

àft. em. o Poder Legislativa e as entidades' 3a 'Aamarítstraàãüú @direta 
encaminhará:: ao. Siatog-_de_ Pianejaméangb-_Ççu órgão Central de Ccrxtabííídade) da 

?miar Exeçutiwo.. até_ dia; _S4 de ;uihífiide  suas respéctifsiàs prapcstas 
orçamentárias, para fins de cotasohdáçâo &à; prcêíléto dg ¡é! àfçàmeíiíáiêiâí” 

.Aziz. ao.. Na. pragggmaçâç¡ da_ despeãg nã; pqàerãe ser -fixadía-sxiespesaàs ;sem 

::que .estejam ..definidas ,as .raspàçitsfvas fe§§§§._"dé_r¡ecpzfsq§;  &Êarzêâá a5' ésrítar o 

À ccmpromatimanto..dcmequitíbàiç .crvgaragañá_pf3§_gwé_ aqfçrçéità e "à. désisáeíààf ' 

ãñxxa.. à ¡e! orçamentárzà aascfzmsnará, nassrgãosí ::à 'ádminístraçãó .Eureka e_ 

nas entidades. da [ag-ministração inglreta resgongáveis peinídéblto, as ÓQÍBÇÊQÉ 

*destinaéas -aoÀ pagamentsxxie precznárfàgs jugfâclais .ém çgmpñrñàáfêàí ati dísausta 

- ñü-artigb .1.G.Dçda=Gc§_rist3::u§§ão .da agppgçjca. __ _ 

 avec-maes para fitas de atgçaçãc de _reçgrsç 

" âüwzx; A actniznistraçãn da diàêçqagçgxjaaazça_gigpâgggêgí_ 

ã «tá» *Para fins: .de -acnmpanh§ma.mo.,_ ççntâràí#   
M_u_nicipa1 àntzamlnhará até 30 deliúnho de ?G13 a":  ÍcÍéLÍÉÍàà-iêjXániêTntQ (m: 
Órgão Central de cnntabãsidade) as proceascs referantes ao pagamenta de 

a _'39_ àrrzêméñtà ,530 Municipio. 
Mfàiíistcíâ_ Átia" 53:33: ñfàãíe. âfáêgn não 

poderão ser cancelados para .abertura de créditos. adicíàriàiê' wéóñw' nutra 

ün-aiidaáe; excetnfria .caaç_a_gi_g,saigo _grçgmgngáriç âggyngnggcenta QÊQSG; 

ã 2°. Os recursos aiócados para _osñns' 

  nas nispwigüas .Retatãuw à DE# Hifi.   í- 

   
  

por objetivo príñcipai minimizar custos, Eeduzírk rg:: _ É 

víabiiízar ?entes agitar-nativas _de reçursns para a Teà' ' c'      
'- ria das Graçaafefre- .r /' 

_ _ Ira B ~ 

z LlcltgçoggZRcEsn~n'D¡ ENTE-DA- °§ 99m?" 
'SAAE Plumhl - Mc; 



. u íaívgáá páààiáã "meias 

“  @Xi “ÊEÊÊQÊÉÊPÉÊÊÊ dÊ-eÊÊÊ-?Í 

;m , 

_ Z  __;Q$_§$,, dejstíçgasqa¡ g9 ãtàrstiimenzç' de pgsslvns a»  -n        da".   
.  \   ; - -_ _- . . ' “r ,; ;'. '.  y:  

_  _@àêüêãêiâáíüàaàé*ás-âçñea 

WÊÍÊüâ54*'êÍBñ§á!i§3aáa-_ a- da 

;gm z açeñàmgñw "a féêsfgãàsgrê as @rasga 5-2¡ *mciscswevz e     
W iris» 3: ' ~-~,_-,._,.a 

Q;- 
_    A  as %aesaasas › sem 

' J Egas?, ?gâaàgàgggâwg áñççgfggg  áíiizazi* sérjáísíñaiàáàs~ 'com 'Bagé nas 

  
  

” É 52:.. 

_a  ce-ñrzraàçaçíü de % 

'a""êq_úâí?§-'ñêàká raiçzzsgagaagsgggaa: Ííâü À : __ . _ - _ 

_ _ _ % ãÍLêIÍ-Í°Ê2_ürfi$Í§ñã”enÍar n#  e na 

_  ççãglgiáñgggfágài)&gtgrà-êànggibüPéáiáààl e ééêrzàis ieâísêàções vigente; ' 

_ “ãíâíáçíãüí-Ííparà” 'as - reafãzaêâa -de 

p_ d2"??§áêítà*“ "úàñaazãtáriíagnátiefããaã _que _ 

95 n°93: ffíihíüaü e 'atendida-s'      
_  

aí éêaíízçàã: ;i6ñrãiãõaíxêídêísga-aaa;radares. _ 

  
-=›  Nf** . 

   ;íâfgnâàj/ âé  fñê"iu”tâíiàísàiiçã<e.s ÚãF.-7"'Ê®$&5F§!ã de 
E;Ê?WÍI_Ê3Ê'ÉÉÍÊXÍE u' A í  W'    u “   ' ' 

 axé: Éâél'  “ T  -tcãâíãàrâíé msgs-axa? "da" -éztfirrtingência- . zçénstitazfdaí 

._  :axei:  'màtirgfaã 66 orçgazmagáttànfímafl é .sàará equíxíaianta. até 1% (um p 5,57m 

ma) da   'sffniñ5fdã5übâéxãtàtâ-í" “ñà°-ÍÉ;É›'pb$ta:. ;grçgmehtárãa de 

' ira-v:  mexamwrmwmsnnm. 

ãcà-u¡ _fNnÊNESTA "Ilê  da. ' _ 

rt 

po? .me  
Exu  _  ' PREIENTD c. ' V * 

Llcltaçõaa e contratos - SAAE Plumh - MG  



"WW 

_Legisiatívg _éqex egçlqgggqcbffspgtênclía- do Pz-,egjçQQngega Ç_:ã_'ma?g_a. _ _ 

'para b exefeícíó  _com vizàtás à_  T 

  c  ÉREFÉEÇHTURA; E3 J 

z Rua Píaàratxbaí n** 332 »g camara v. Tai.: i3?)'i33'!í~92133 I;Fax::=i3?  
' _ . '¡ . - - 37925-909 nÊíüüñâzw-'MJNAS GÉRNS -' 

  
 
@as Qismlçãea sobre Política da. ?essqaiue- @cargas 3051333 = 

3m.. 1m Para ñas ée;a1:andimenta..ao dõspiastgz-noaftígü l69-¡=§'-14,- !acaso II, da 
Cansizítuiçâo. .da. Repábiíca, obsewadojg mais::.15.dczvmesmapàrágrafé-g-fícam 

autarízadas as concessões de quaisquer vantagens. aumenêzm- de remxàtnasaçãu, 

ícria_çãja..;de ,çargam empregoszae. fuzfgçõas, raítçrações deaestarutum= -decarr/eiras, 
bem ::acima aamsm ou can-mamães de pessaal» a quaínuer :tftulm .desde-que 

observado. o díspcsto nos amigos 15, .16 212113 Lei complementa-r =r2a<--.1a:;.¡2can, 

à 3.9:._~..Aiémrüe. observar asnormas doaapuçefna&exercíciosñnaneeímedâ 2015x685 

_despesasvçom pessoaiadcs-;Paderes .Executíx/c_ a Legisiatixo deverãqxatarzd-Íergas 

disposições conttdasjnes artigos: 3.8, 19( e 2o da Lei ComplejgãeptgrznifêÊe-;Óiifzüüag 

.g :ass: a: despesa: tata! -_ com* -pessaaic-ulçrapassaâ: »as riimitesgêíestáisíataçíaosv no 

artigo 19 da .Lei compiementar rw 101126011, serãaadntaüaàzas"-rgeçiítias-&áekque 

tratam os_ §§ 3° e 40d:: artigo 169 da constituida: ::fa Repúbítca; 

_ aazaàmavisãoapara- contratação [Excemionail da Haras Extras 

Art. 3,3. Sa durante o exerciam de 20-15 a despesa com pessoal atingir e limite 

de que trata o parágrafo' úntcç' do artigo 22 da :mi Çàm¡:i!ehã§áhí:àr.ñ5§ o 
ipàga-rá-xenzb" da reaiiiàçãé: de serviço íàxtraoz-'dtnãiwip 'àóifíêàtàí ptiãéêá 'Logos-rei' 

.quándo' destinada 'ão atemdimenm ctgfireràviante íntereààé püuucas” qiié' .énãêje 

situações. emergenciais dá Risco 'ou dagàrréjufzc para à sÓêíéÉÉÉáÉÇW: ' É ;    
Pafàgêrafc únácà. A aútarzzaçãa para à realização de séfggngo .,g›ctÉ§qçq§n§gfíq_p§ra 

atender :as situações _p_re_vfsta$ ;no ='-Í?Pi!t;,3~-CÊ§§Ê$- 'a.r:t¡.9§... no_ ãmãíxé  .Pqãsr 
Execútivóíácté exctúsãva âbmpetêncla da Prêfeiteímunitáipal e no àmbitq _dp_ anger 

Muàiggpàn" 
7 Bass.@iws*s§.9§$nàr§;§?aceita  

  aq." 3.9:; à eàttñâaaíxéáuàá _réldáítaícíxiriejçànãiàrâ .àgua :Í '  k' n '› 3a  ;  góeoalenum. 
' .- AARQI-JavADo NESTA 

- . ARQUIA. 

   
      r rt L B". 

' PR &OENTE DA 0.P.L. 
Llaltaoeoa e ãentmtsa a SAAE Piumhi.. MG 

.l 

IUMHI.   



' nanàwsàñte   §$§s§à§â§§§§arã=  ~  »rage - 

apamçtaámsnêá*éá_'êagxráínãaâràêãà #ias têíbyràs mtsazfiiçigzaêa, ñàhtra as quam  ?árégxíííeígãwéñàà  _ esa  .jññâàaàfãàáf-:âtêàsãráfáçâh ¡Íàã-íiiixlgá-meññüvzéñàâ 

_,,agággmeaam &m;  'Êiíàfgáêáiàêásâ assim;      
  

  
  ~        

:Iir«i.*4-- zbmçeàêáà=ãñêibufà'ríafêãârñêhiskwàêívaà; .per »mein da 
sreyíísãiíí eizãitaeíaaaaiiziáêãpí.:üaànzeéíñíààíââãfaéasscêâ:áiã§à§$à§ái'ã§ñta" "madeêtmzaçãa, *a 

'   íaaíê íthe::rimáàaás-.z-corãfêñààgàvzftviwmass~:e a -Eñtíâffíüfiá na» 

an. "an", A aszzmatrva-'da Âsjecefata 'dá 'qàé' trátàkzaÍw-artzáçís'anzerz_aá°íéúàTrà"53a' " 
mnsídefaçãc¡ asiêeíáâããçfíerzfáe_  "”;ê..à Lãimpã&oís«à'eíí=à¡12êfiã§$a*ña-'íieglsiaçã'à›;.'trib'úfzâvia, 

cam destaquepara: ' ' 

   % fiasco  “à %  ;. % -._..~._.fâêâfãzdêàtã-Ímêãâtü¡ 

. :ri w» reyisãío aa 'aegàíàiáiçâàiaêàáe 'cÍe-sàãiààisatájcsam' reàíeñnàçãajdna: limites da  V ^ “ ” “    L “ % í 

 
 ràveàâãaã' -¡%e§§síâ§§;:§a'-§xíéàâsrs§éa*“ààêàe5ãã$iébs @à Qüafzguàr 

'V - revisão' da   âíâêâíéw Ti-'Eáíñãiííuiásãé :Hiei @Íãiçââçàáe 

- gens: u móv.ei_$a› ;de  ;Reais sob-reimóvàêk _ 

     
_ _ _ T -- aspaàââí¡Tííêàifâãñêãt TRÉÉ'  

específicos e &Msfveíis; #réàtaàosáa mntñàuinta au gastas à sua' disáàysíçfãa; À 

v3:: +- revisão da iagzaggçãç. 1s§§fe astãxas-_Qíçx-exàfcfcín_  &ÕMET , ORKHNAL  waxasxsí  aas*^íaeu§çgag% massa *[9523   zgaàeegàaézaásíéa*ásazsgãgsíãezsàzàz;  % “ f 

 PREÊ . 
_ treinam¡ a eo ENTE m ° "' 

  
' raçalg Ferreira Br . 

..IJLPgm-.BAATT Pim-mn s me 



    í  _ ,z f? 

3'_3_›3?“§~9ê 
T Rafa Pedra Âbãí n°332 w Cànàrqffei.: (373 3371~520Õf F3 . ,. 

' _ - 37925-990 iv' FiUMHi m MJNÀS ÉERÃÂSÍÂ - _ 

  
1x »- ínstftuiçãc, par_ ;g1 emecífíca, da Çontñbuãção _dg ;taeãharíp-çam a _ñnaâidade 

da tómãráàequívaiia gpsay-Çabrança; "  _  __ _. .T 5-2 ~ 

X «s a znstãtuígãgã.. ;de _naves :amam ou auààqítãiñ$êâíñc :iam rãââúrrência às 
aàteraçõesííengais daqueies jáínstituívdós. ' '  A' n' n n 

&Ei; 21; 'o pÉ-ojetapde íeíque conceda' ::au gmpãíe _intzçátiva -mm-í-.tíaneñcão da 
mataram tributária somentaserà aprovadose .atendidas asyçxígênnias de amiga 
1.4 cia Le: Compiementar-rw-191412009. à " 

Art. 32.1% esíimatxvaagaas receitas dñàbcgéécs; áéfsàafz orçafmentàsñàupndafào ser 

cansíderadas os efeitos de propostas _de &Jççrgçãggsí;.gzg__,zgàgsláçfâ'ó ítzíbuiàãàíía* qué 

_ estragam emtramítaçgãcak-zaa«Gâmarà    
_ bpTTggg-;Àátíbjrxà entre Remmse üesmàág  " 

Art., 253._ eíapçraçãa da Tpmjeto, a 8pmv5a¡çãa._$¡a execução daí-e¡ orçamentária 
' 'da exgççícâo de 2015 serão orientadas na sentido de alcañçgro superávit: 

primário .necessário para garantir uma _tgjajetñría -tsie soiãdez  gta 

administração munícipai¡ cnnfarmeuisçrsmmgdn, nnànáxq' ::é Méàgs .Fiscaiá 
canstante desta Lei. ' " '  -- '  " 'Í  
Art. 24. Os pmjetas de lei qua !mpilquem em dimínulçãoláé magia aq aumenta 

de despesa da_ Município no exercida de 26,18 deverãoestaf áébmáênhados da 

demvnstvâtívós-cxue os_ -discrimir-s'e_rn,_par§_çada um' dos 'exercidas ígómpràgrzfdlgos 

nnperícçtotde 2315 *a-*ãbziíig defáááxjgggjígaqgçiggmemóna “der-câícuío fespfççfigua.; 
Parágra§q__.§:nim... Não 'será   dale¡ íqúé» :iñapiíque ;erfzuànau u' giggç ;de 
4359853145831 que QWÍÊ"É'FÊ°ÍÊÊÊÚ?ÍÉÉ_SE. #às mãdfdasTdeññíãààílfáóâÍãÉü: 26113.17 
da Lei comptamantardñi° tax/zaga', L . : t * '  “M    ' 

  
an. 25a. Asaestràtçgt-gs ::ara ::gata çgÃ-ír!â§nutançã'o da-egúàíifià gnàgiíggàgggçgenas 

e despesas póderãcrlíéíiâãííeñz- éçnta as seguimtesme”  E '    _ ' CONFE › - 

1 -›- para elevação das receitas; =_ 

 r Bal'  - H ' ' Fr 
Mam' das GFIÊEÊaIÊENTE D ACRL 

Licitações a contratos - SA 

_ OM O ORiGlNAL  \" ARQU|VADO NESTA 

 
AEPMMM-MG 



/x ..m4 vmñv-gwv- 

É çáaeseaààswvmbs=àãàéà  " 
'” "  ›Í,›"àâàs§vifà§êñ§á§§ñ 

 
g  2:. '§3?:íí*Íê°i'íiâá?% ffsãnêíuçã”  , J   % aywvââfêãàãaiiêãnüàâ   

1 ' - ñàynmãà: píààqaíâad  _ 

“íféàifãüfaíé-aífitâ" _ __ _  _ l! 

?À .íwvfããbiê“gêrã?êa .É Õàâuwñãiaiíãíaíakêfàibààéwíaõéáê; % À #w- 

ípmgâà-'g ;imgiíantgggãà *às 
7 *À-&é-  _qíçzagquer    

 

 

^ _áírwâéfos e. isasmagggà gsggggggçápigsaéãmàenwzas  ~  
&rá;  4_ i_ T_ .f  " _sífâííãêíêííéráákiznêííàãfíàyà ::e 

“T ' À'  néÍzàzfzãííçg e _ _ 

í   "  míaççãê”;ídà-._ '   
n ílde. fama' ààíõpoilrcráàâl .à 

dos »oder-age ' n:: m» das¡  iniciais' cansfantéâ esa _ :a: 

_ çgjçgmçggtággaggdgftzããaãâígí?    Ém fãs u ::ricas ̂ orçar§áiáríí'á7i?fá§ü e: 

     » ~   “ ”  -_ g9  _ _V    ~ *- 
' .ás_.zi_e;s33$$âs cambeiáàñkàíàà previâaínçláríàsg_ 'j à í - __         ' g   

 .à, 2 

_ goóonncuum_ 
- UNADO NESTA   



    
' Rua Padra-«Abíat n° 332 - Centrà ~ Tel; (573 ãàüwãbü f' Fax:  

- r arma-coa »PÍUMHS a MRMS GERAES _ : = 

funcinna-menta, &mirim; no exgrcfeíàüeütlxã :por F36 míñímú- .'0íÍ'__üf1Íi_0›'Íí9ü5? 

:pras-manta do ücnseâh-ó: münêcãpaã -resperpt-ivc, e* ccñàpmvarãâéÍdà ?ñâíí-Íãàzfíaêàâàà '#5 
mandam da sua difetoría. 7 "   'É  " ' ' 

art-..amâ vedada a Encêusãc na !ei cñçamgntária 'e em' séuà éêédíitààardiáãàñáis 
de daâaçñas a :ttu-¡a-dez-auxêsros e 'cóñtrãbuiçõés 'parafentidáaíes':püàucas em.; 
privadas, ressaivadas as autorizadas madíaate fait específica e desde que sejam: 

.t. -g dazatendflmanta- direto .e-gratuítozao =gúbiíao, voitadasv-para 55s 'ações @ativas 
ao- ensãna, saúde, cuâtura. assistência "§s›cãaI.&-ees?pozte,= agróxfaeêuáda -eídé íafíotéção 
ao meio ambiente; n _ % % 'n % 

r1- -. assacíaoões :autcànàóñtiüs ínzermnprçipaâs; causaram-a? é$àài4á§ãzá"m§§içe-f§bt§r' 

,entes públicos, “iegalmentez instituídos: ezisignaftárlczssrdé' ¡táyâütatü-'dé- âésuêfã  "à 

administração. pübifcaíçmunãccipal e que partiçrpêgirrwia- ~ésêêáücãó*'í.der¡gzà§ggà:ñas 

muníçigais. - -  -- 

Arm aaa-É vedada a tnelusãnna :e: erçamgntáría a em seus crvéditosjadicianais 

;je gçtgçães a títuío de çünmbuiçñesí parawantldádésprivadas "de ñaâ zucrativçs, 

;ràssaíwaqas nã. ínstítpfdaís ::nr-fel específica, no' âmbito do Müñíeípio .qíàài-*sejài-ñ 

destinadas ans programas de desenvoivimento emnõmlcog   '  ' ' 

Art. .am É -vedada_ar_inciu5ãú. na :e: orçamentária -e--ém ¡seus-:órédrmg aqi-anuais; 
de @tação para a; reaiização da transferência 'ñnanceiàáâá' :Entro 'Íérátâ cia 
federação, excetc para atender as situações que envolvam claramente ao 

atendimento de &nteressas isca! observado?asexlgências da¡iáàrtí§o :ãàãa- Lê¡ 
-ç-QWWêmantarn? 1011299:), .' .     . -~     
m, .. 33. _nas_ -entldagâçssíibeineñcíadas com - res: “ràcursos” Tpúgitçesf préiíiàíãís uma 
Seção, aqualquer títuio¡ ,submetamseseãjñrazà-   
.fídàiêdgde da vedñszaà-c cumprimento dcisí-nbjétwóé3bàrafãs: qàãiáís 'rààébéàm ::à 
recursos. . “if ~ “'   

ar a Cas Ferreira E À ÓuJdrÍ' 
Lmuçõ” .ÉSIDENTE DA cp_ _ e ontratoa - SAAE Plumhl - MG 

  



 

 
  

*àãñêsíáêear-@Qauãr:âtearêzaêãàzaa;racáeiààégszãààsâm 

su :ante para agrada à @águia çfgigggagàasãàíáaíiàas;?àààâàrâaàaêãéssasmrwmas 

Ífinàdiêfàk _iêáíifiâtgís7âàgtetáràíêçg'Í 

  @zaga ;ae Qâárptràgfifa 

' 'hum :iragéfama--danetàínàúa “Aàbêo âüfmâxjístratí-va” eu deñzáàãidaéé sérãéihàriià; 

.É ...,A;;-,,_=_j%§*°%5§§?ê:§8§?ê_39§a-=é- êàfimãàmâíátiê: da Qeãtãürõrçàméhtáña, fíñahêe§?à””e 

› ' _&Kgttàürçããíàítâiáarizàiiãârfxízaçãe ãds'=*íáe;ti=umefntãs"fêfia*àíãñéjãâíéàéñíix' 

.__;;Í:;:$_;-É9Í'IÍI_3Ç!3Ê§"' ..intêãznzna àvláañüà -~-ã”-'-'=»*àffcãfiãêhétà - *e* 'ãñêâütà- 

 
   

.. n Ã,$§?§§ia$sàítàsaizàãfñàgtâfêgàêñéíaãâ:daífààcüràwia ?nzíãáaaáa  
  ;gçgada -a -iaegusâaga-&tía já¡ _urtsamantáñfãée éfñffseíãsikrréditosl adícíéñais 

áe ciotaçâes a 'citam-de subveñgõaásacãais, ress-aivàdãsã 'aquelas ãáãúftáiíiáüaà 
- metziante iai aspacffícfà- ::pé sejam destinadas:   ;çhñàãàgáâgàgfggãgàiàm;gísgndtmeáàç sáíretà>ao= :púbiléõr--díe forma 'gratufàág,_ 

gaagr¡  ,ífõâsgígfgêzíâíãgâügâíêà-,Àzíâãããêtia;éeãncàçãaê=mq="culüzrfaà-í"' ' “ “ " 

- -atiüiãàêães de -naâarêia- 

' _ gggeâjtjà ;gm Z_ ggggço. '_Pã¡'í3,.,¡h§biiÍà$f§§ .~._aoÇ-v;r'^ecàia1mehtf^a 

-Écmtiunuadaz t_ à n _ 

II: - às entidades qàeiténhargi -àída-'deciaràdas per !ei         

~ Taçlâwás @ásíkéaíâíxãziiertsaíã':frfã*b -_ 

tina BQQÍÍSÉÇQfâevefâái-sgñíàgík  :fãs ' _. - -- - 

 



m/-jma 

-, recumcs-'tíràñsferíéñs 'pelo “NÚMCÊSÊÇ  " 

à àua__íeâatã_re7tábai¡á' 

-caiebração _da ccnvênlo., Àdevendogser Wcbservadaa na' eÊàBóQráIjãÉ' às tais 
mààrúiràíenêtós as exigências dia art. 11a da Le! n” H..6â'6/'3.9Q3=,. 'àú'l'àen_.óutfa Lea 

:me vier substituMa au aiteràvia. _ _ _ É _ . . - 

â .16.- -tzompete ao órgão ou éñtídàdg çqaçedentekágágggétgçizà Ózagãçpae. ílüntmía_ 

zntieríñdc acompànhamgnià à:: rààl_gtz§g_§_gâiçíg_éi__aíiggÍ§e.._trabaih§ axççmtado com 

§ 22°. É vedada a celebração de »convênio cam entídada Qmsítuaçãoiàggular ::um 
_Q muniçgãpíç, 2m- @aderência ;de transferência.: féitaanterêài-méñtéi '  _ ' __ 

&a-t. 354. É vedada a destínaçãc na te? prçamentgâàíçjía ejàmgSâí-Êâ-CÃÉÉÍÊQQ àdirsíanaãs 

"às 'recursos pára diretaímente ::char ñ$ÇÉS51dãdÉ$«-_É$-Ê33§Q§S físêcas¡ ressalvada-s 

as que atendam às exígêncfas' do artigo 26 da Lai Qgmplementar n? 10132969 e 

___açj_=ía_rpàgg§servac_ãag .asxzonáiçâjes definidaãjña ;íei iespàcífíça. 
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Munectaai :autorizado a _executar a pronoâta amamentar-ta na-íformaxzriglàai. até a 
sançãa da_ respectiva; Le! Orçamentária Anuai. ' n n 
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í - Anexo de Metas Fiscais; 
XI -› Anarca de Riscos ?iscaisg 

III ~ -Anexus de Metas e Prlnridades de Govgmo. 

ÀI-'Êr 43° ~ Esta Let- entra em vigor n; :data áesuaâpuhtlcaçãc. 

Píumhí, 27 de julho da 2915. 
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Serviço Autônomo de gua e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhLcOmmr CNPJ: 23782316/000110 
Autarquia Municipai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

PROCESSO LICITATóRIO 321/2016 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA 
MAIS VANTAJOSA Ã ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE _EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NA AREA DE 
ENGENHARIA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE VALA, TIPO "OPERAÇÃO TAPA- 
BURACO", EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE DIVERSOS BAIRROS DA 
CIDADE DE PIUMHI-MG, EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) CAP 50/70, FAIxA "c" PADRÃO DER, INCLUINDO PINTURA DE 

LIGAÇÃQIUSINAGEM, APLICAÇÃO E TRANSPORTE DE MASSA ASFÃLTICA DA 
USINA ATE O LOCAL DA OBRA, INCLUSIVE A REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DO SUB-LEITO, CONFECÇÃO DE BASE COMPACTADA CONFORME NORMAS 
RECOMENDADAS, CUJOS SERVIÇOS DEVERÃO SER ExECuTADOS QUANDO 
SOLICITADOS PELO SAAE E DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES; PARA 
ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA 
AUTARQUIA, COMO CORREÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DANIFICADOS 
QUANTO SE ExECUTA AS LIGAÇOES DE AGUA E ESGOTO, TRANSFERÊNCIA DE 

PADRÃO E OUTROS SERVIÇOS, E NAS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE 
INSTRUMENTO CONVOCATóRIO. 

1/51 
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Serviço Autôomo deAgua e Esgoto 

licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.78z.816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG - 

'x 

'x 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONTEÚDO 

É» EDITAL 

> ANEXOS: 

Anexo I - Carta de Apresentação de Proposta; 

Anexo II - Modelo Carta de Credenciamento; 

Anexo III- Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art.7° da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

Anexo V - Modelo de Termo de Renuncia Recursal; 

Anexo VI - Modelo de Declaração de Responsabilidade; 
Anexo VII - Modelo Análise Contábil Financeira; 

Anexo VIII- Modelo de Relação de Equipe Técnica; 

Anexo IX - Memorial Descritivo; 

Anexo X - Minuta de Contrato; 

Anexo XI - Projeto Básico; 

Anexo XII - Cronograma Físico-financeiro; 

Anexo XIII- Planilha de Custo Orçamento Base; 

Anexo XIV - Modelo Boletim de Medição; 

Anexo XV - Modelo -Diário de Obras de Infraestrutura; 
Anexo XVI - Modelo Planilha de Quantitativo de Preço Unitário; 

Anexo XVII - Modelo de Cronograma Físico Financeiro 
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PROCESSO LICITATÓRIO 01/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 321/2016 

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços comuns na área-de engenharia referente 
a recomposição de vala, tipo "Operação tapa-buracO", em vias e logradouros públicos de 
diversos bairros da cidade de Piumhi-Mg, ern concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) Cap 50/70, FAIXA “C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, 
aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da Obra, inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada 
conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando 
solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda dos 
serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, _como correção de pavimentação asfáltica danificados 
quanto se executa as ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, 
e nas condições contidas neste instrumento convocatório. 

. ENTREGA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" E 
"PROPOSTA COMERCIAL": 

DATA: Das 8:00h ás 08:59 h dO dia 24/08/2016 
LOCAL: Protocolo do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, Praça Zeca Soares, 
211- Centro, Piumhi-MG. 

o ABERTURA DOS ENVELOPES: 
DATA: DIA: 24/08/2016 
HORÁRIO: às 09:00h (Nove horas ) 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça Zeca Soares, 211- 
Centro, Piumhi-MG. 

o CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Sala da 
Comissão Permanente de Licitação ou quadro de avisos, localizado no hall 
de entrada do SAAE. 

ESCLARECIMENTOS: email |icitacoes@saaepiumhi.com.br, telefax 
(37)3371-1332, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
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COMISSÃO PERMANENTE os LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 321/2016 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PREÂMBULO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n° 1035/90, com endereço à Praça Zeca Soares, 
211, Centro, Piumhi, MG, CEP 37925-000, inscrito no CNPJ sob o n° 
23.782.816/0001-10, isento de inscrição estadual, por sua Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria/Diretoria n° 024/2016 publicada em 
08/07/2016, torna público que fará realizar Processo Licitatório na 
modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço global', regido pela Lei 
Federal Lei n° 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar no 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar nO 123, de 14 
de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, 
e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

DO CADASTRAMENTO E OBTENÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL 

A presente licitação instaurada sob a modalidade Tomada de Preços de modo que 
a participação fica condicionada ao cadastramento das interessadas até ao 
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas ou seja 
19/08/2016 . 
Fundamento legal: Art.32, §2° e§3°; Art. 34, §1° e §2°; Art. 35; Art.36, §1° e 
§20 e Art. 37 da Le¡ Federal 8.666/93 e alterações. 
Para o cadastramento deverão ser apresentados os documentos especificados 
nos itens 1.1 e 1.2 e seus subitens, todos do títuio X do Edital. 
Os licitantes cadastrados no Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi e 
com a documentação relacionada nos itens 1.1 e 1.2 e seus subitens, todos do 
título X do Edital, dentro do prazo de vigência não necessitam fazer novo 
cadastramento, contudo deverão comparecer ao SAAE para obtenção do 
Certificado de Registro Cadastral em até 03(três) dias antes do recebimento da 
proposta comercial. 

I - DO OBJETO 

1 - É objeto da presente licitação sob a modalidade Tomada de Preço, tipo 
menor preço global, a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo 

ol 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

"operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da 
cidade de Piumhi-MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 
50/70, FAIXA “C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação 
e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito. confecção de base 
comgactada, conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser 
executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; 
para atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição 
de água e coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, como correção de 
pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e 
esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste 
instrumento convocatório. 

11 - ÁREA SOLICITANTE 

Seção de Redes, Ramais, Água e Elevatória. 

III - VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO 

1 - O valor máximo global aceito pelo SAAE de Piumhi, para execução dos 
serviços, objeto desta licitação é de R$ 313.518,40 (Trezentos e treze mil, 
quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), conforme Planilha de 
Custos Orçamento Base - Anexo XIII. 

IV - DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

1. O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da 
Hcüação. 
1.1 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 
documentos, em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na 
abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro 
documento de identificação de fé pública do representante: 
a) instrumento público de procuração; 
b) instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal da 
licitante, com firma reconhecida em cartório; 
c) no caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da 
empresa, este deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social 
e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão 
competente, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
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1.2 A pessoa que subscrever os documentos citados nas alíneas "a" e 
"b" do item 1.1. deverá juntar instrumento comprobatório da 
legitimidade para realizar tal feito, em original ou cópia autenticada. 
1.3 Todos os representantes dos licitantes presentes deverão permanecer na 
sessão até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva. 

V - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1 - Os envelopes "Documentação" e “Proposta de Preços" deverão ser entregues 
na Área de Protocolo do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, localizada à 

Praça Zeca Soares, 211- Centro, Piumhi-MG, até a data e horário previstos no 

preâmbulo deste instrumento convocatório. 
1.1 - 0 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi não se responsabilizará 

por envelopes "Documentação" e "Proposta de Preçosfendereçados via 
postal ou por outra forma, entregues em local diverso da Area de Protocolo, 
e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo 
deste instrumento convocatório. 

2 - Na sessão de abertura dos envelopes "Documentação" poderão ser abertos 
os envelopes “Proposta de Preços", se presentes os prepostos de todas as 
licitantes, estes desistirem expressamente de interpor recursos das decisões 
referentes à fase de habilitação, nos termos do art. 43, inc. III e artigo 109, § 1° 
da Lei Federal n.° 8.666/93. 

3 - Não ocorrendo abertura das propostas na sessão de abertura da 
documentação nova sessão será marcada em data e hora a serem comunicados 
com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, em publicação no 
Diário Oficial “Minas Gerais", "Hoje em Dia" e “Jornal de Circulação Local". 
3.1 - Serão devolvidos intactos os envelopes nO 2, de Propostas Comerciais 
(Preços), aos licitantes que tenham sido considerados inabilitados, desde que 
tenha havido renúncia expressa, por parte de todos os concorrentes com 
Representante presente na reunião, ao direito de interpor recursos contra a 

decisão que habilitou e/ou inabilitou participantes; 

4 - A licitante que se fizer representar deverá apresentar documento 
creclenciando seu representante para tal fim, considerando-o com poderes para 
praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, exceto os 
expressamente vedados, devendo este expediente ser entregue no ato pelo 

próprio preposto. 
4.1 - O representante credenciado poderá usar da palavra, apresentar 

manifestações, assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor 
recursos. 
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5 - Poderá ser apresentada Carta de Credenciamento conforme modelo do 
Anexo II deste instrumento convocatório. 

6 - A Comissão Permanente de Licitação considera como representante qualquer 
pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento 
equivalente, para manifestar-se em seu nome. 

7 - As licitantes deverão apresentar por escrito as manifestações que julgarem 
necessárias, as quais serão anexadas às atas das sessões de abertura dos 
envelopes “Documentação" e "Proposta de Preços". 

8-Não serão recebidas propostas via fax. 

9-Não será admitida, sob qualquer pretexto, a modificação ou substituição de 
qualquer documento constante dos Envelopes no. 1 e 2 após a sua entrega à 

Comissão de Licitação. 

OBS: Se todas proponentes forem inabilitadas, a Administração, poderá fixar o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para representação de nova documentação, 
escoimada das causas que ensejaram a inabilitação. 

VI- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1_ - A prática de ato ilícito na licitação, o descumprimento de prazo ou de 
condição do contrato implicará nas sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 

Federal 8.666/93; 
2 - Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas: 
2.1 - 0,2% (dois décimos por cento), por dia sobre o valor dos serviços 
previstos no cronograma físico e ainda não executados; 
2.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso 
na entrega da obra; 
2.3 - Persistindo o atraso citado nos itens 2.1 e 2.2 além do 60° (sexagésimo) 
dia, o contrato sera' rescindido; 
2.4 - As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como 

independentes. 

3 - A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, 
que deverá ser apresentada em até 5 (cinco) dias úteis para decisão final Do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. 

fl - As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi-MG 
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5- As demais multas estipuladas no item 2, aplicadas após regular processo 
administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobradas judicialmente. 

6 - Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de 
prorrogações compensatórias expressamente concedida pelo CONTRATANTE ou 
resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade 
da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção 
interna e outros que apresentem as mesmas caracteristicas. 

7 - As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente 
fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela 
FISCALIZAÇAO. 

vn - oo PROJETO BÁSICO 

1 - O projeto básico refere-se ao Anexo XI do edital, devendo ser executado em 
conformidade com o memorial descritivo (Anexo IX). 

VIII - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIAÇÃO NA LICITAÇÃO 
1 - Poderão participar desta licitação todas as empresas especializadas no ramo 
do objeto Iicitado, cadastradas em órgão ou entidade da Administração Pública, 
que atendam às condições estabelecidas neste instrumento convocatório. As 
empresas não cadastradas, que interessarem em participar do presente certame, 
deverão se cadastrar até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas , isto é até às 16:00 h do dia 1910812016, observada a 

necessária qualificação 

2 - A empresa licitante deverá apresentar dois (O2) envelopes opacos, fechados, 
contendo, cada qual, na parte externa, o seu nome, seu CNPJ, o número deste 
edital e o seu conteúdo, assim: 
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 a' .. _ à 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23382316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 379254300 PIUMHI/MG - 

Telefax 37637121332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

2.1- As propostas deverão ser entregues em envelope opaco tipo saco, e os 
documentos não devem ser encadernados. 

3- Das Restrições para Participação 

3 .1- Não poderá participar da presente licitação empresa: 
a) que se encontre incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, 

da Lei n.°8.666/93; 
b) com falência decretada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
c) em consórcio; 
3.2 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da 

licitante, que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penaiidades cabíveis. 

4- O instrumento convocatório permanecerá afixado no quadro de avisos 
localizado no hall de entrada da Sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi. Sua cópia poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, 
na sede do SAAE à Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi-MG, no horário de 
8:00 às 16:00 horas ou pelo seguinte site: www.saaepiumhi.com.br. 

1x - DA IMPUGNAÇÃO Ao EDITAL 

1.- A impugnação junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos termos do 
edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, poderá ser feita por qualquer 
cidadão até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega das 

propostas. 

2. Se feita por licitante, a impugnação deverá ser protocolada até 2 (dois) dias 
antes da data de entrega das propostas. 

S. As impugnações deverão ser formaiizadas por escrito ao Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 

protocolada no Setor de Protocolo e Arquivo do SAAE. 

x - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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1 - As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados com 
vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes “Documentação": 

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; 

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 exercício; 

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 - - Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pelo SAAE de Piumhi- 
MG. 

1.1.6.1 - Para efeito de validade, basta, apenas, que o Certificado de Registro 
Cadastral - CRC esteja com a vigência plena, sendo que, havendo 
discriminação de documentos que o instruam, aqueles que estiverem 
com a validade vencida serão desconsiderados. 

1.1.7 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 
assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo constante 
do Anexo III. 

1.1.8 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 

' NOTA EXPLlCATlVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 

devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento 
que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a 

versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no orgão competente. 
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arts. 42 a 49 da lei citada deverá apresentar além dos documentos 
mencionados neste item, a Declaração conforme modelo Anexo IV 
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 oenaimente. 

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

seu corpo. 

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a 
Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n0 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 domicílio 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 inadimplidos perante a JUSTIÇA D0 
TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 
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1.2.7- A comissão de licitação poderá 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, em observância à Instrução Normativa n° 568, de 8/9/2005, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, confirmando, ainda, a autenticidade dos 
demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos 
emissores, para fins de habilitação. 
1.2.7.1-Proced¡da a consulta, serão impressas declarações comprovantes da 
autenticidade dos documentos, que serão juntadas aos autos do processo 
licitatório. 
1.2.7.2- 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. 
1.2.7.3- Na ausência de documentos a Comissão de Licitação poderá consultar 
os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 
1.2.7.4- 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. 

1.2.8 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão 
nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 
por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição. 

1.2.9 - A Comissão Especial de Licitação, ou Autoridade Superior, poderá, a seu 
exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto 
aos documentos referentes à habilitação, desde que as informações não alterem 
os documentos apresentados e não correspondam a documentos que, 
originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao 
estabelecido implicará na inabilitação da Licitante. 

1.3 - Qualificação econômico-financeira: 

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

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

documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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1.3.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do INDICE 
GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro indicador que o 
venha substituir. 

1.3.1.1 - Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá 
ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial 
de cálculo correspondente, assinado pelo contador. 

1.3.1.2 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou 
do último Baianco Patrimonial levantado, conforme o caso. 

1.3.1.3 - Os documentos relativos ao subitem 1.3.1 deverão ser apresentados 
contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e 
do seu contador ou mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, 
devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua 
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu 
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são 
indispensáveis. 

1.3.2 - As licitantes deverão preencher, também, o Anexo VII - Análise 
Contábil-Financeira, com todas as informações ali contidas, que são 
indispensáveis ao atendimento do item 1.3 deste Título. 

1.3.3 - A boa situação Financeira da licitante será avaliada pelos índices de 
Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), 
resultantes da Análise Contábil-Financeira, constante do Anexo VII. 

1.3.3.1 - Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir 
índices iguais ou maiores que 1,0, referentes aos índices de 
Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral 
(SG). 

1.3.4 - Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor seja igual ou superior a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, ou seja, R$ 
31.351,84 (Trinta e hum mil, trezentos e cinquenta e hum reais e 
oitenta e quatro centavos), tendo em vista que trata-se de compras 
para entrega futura. 
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1.3.5 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica com data de expedição não superior a 90 
(novena) días da data da abertura da licitação. 

1.3.6 - CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA/empresa licitante expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia - CREA, com indicação do (s) responsável (s) técnico (s) da 

empresa. 

1.3.7. CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO 
RESPONSAVEL TECNICO da empresa licitante expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia - CREA. 

1.3.8. Comprovante de inscrição na respectiva categoria de classe de trabalho 
do Responsável Técnico - Carteira do CREA. 

1.3.9. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, atestando a potencialidade da empresa licitante em 
atividades compativeis com o objeto desta licitação. Este documento deverá 
estar acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA, 
comprovando a execução de serviços, pertinente e compatível, corn as 

características da presente licitação. 
1.3.9.1. Entende-se, segundo normas do CREA, que o acervo técnico cia licitante 
corresponderá ao acervo técnico de seus responsáveis técnicos e que será assim 
a interpretação nesta licitação. As pessoas jurídicas poderão fazer uso dos 
atestados de capacidade técnica mediante comprovação de vínculo com o (s) 
profissional (is) ditado (s) nos mesmos. Este vínculo poderá ser comprovado 
através da Carteira Profissional de Trabalho ou ainda por meio de 
contrato civil firmado entre as partes. 
1.3.9.2. Comprovar possuir no quadro permanente da empresa na data prevista 
para entrega dos envelopes, profissional de nível superior com responsabilidade 
técnica pelos serviços pertinentes a serem executados. 
1.3.9.3. A comprovação de que o profissional de nível superior com a 
responsabilidade técnica pertence ao quadro permanente da empresa, 
deverá ser através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, da ficha de Registro de empregados (FRE), contrato 
de prestação de serviços ou qualquer outra forma que demonstre o 
vínculo entre o Profissional e a empresa. 
1.3.9.4. No caso do responsável técnico ser proprietário da empresa, a 
comprovação deverá ser através do Contrato Social da mesma. 

Observação 1: os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do 
serviço ou serviço técnico objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
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profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente 
aprovada pela administração. 
a) Deverá a proponente licitante apresentar "Termo de Compromisso" de 
que o Responsável Técnico, detentor do atestado referido no item 1.3.9.1, será o 

Responsável Técnico pela Execução do serviço. 
b) O responsável técnico deverá ter acervo técnico, compatível com o 
serviço em execução. 

1.3.10. RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA- Anexo VIII , adequada e disponível 
para execução do serviço bem como a qualificação dos membros da equipe 
técnica mínima a seguir relacionada: 
a) 1 (um) Engenheiro civil, devidamente registrado no CREA, com experiência 
profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com 
o objeto, para realizar 1 (uma) visita diária ao local dos serviços e sempre que 

necessário; 
b) 1 (um) encarregado, com experiência em trabalhos de natureza compatível 
com o objeto licitado, para permanecer no local da obra em tempo integral, 
durante todo o período de execução dos serviços; 
1.3.10.1 Essa relação deverá estar acompanhada de declaração escrita de 
cada um dos membros da eguige técnica mínima, autorizando sua inclusão 
na equipe e comprometendo-se a participar efetivamente dos trabalhos, caso o 
objeto da licitação venha a ser contratado com a licitante. 

1r..3.11. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi dentro do prazo de validade, que atendam às condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório 

OBSERVAÇÕES SOBRE O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC 
(Art.32, §2° e§3°; Art. 34, §1° e §2°; Art. 35; Art.36, §1° e §2° e Art. 37 da Lei 

Federal 8.666/93 e alterações). r 

Os licitantes não cadastrados no Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi 
deverão providenciar a documentação relacionada nos itens 1.1 e 1.2 e seus 
subitens, todos do título X do Edital, para realização do cadastro em até 03(três) 
dias antes do recebimento da proposta comercial. 
Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original 
ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor lotado na Comissão 
de Licitação, do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi. 

2 ~ Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados, 
na ordem retro mencionada. 

3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, 
autenticada por cartório competente. 
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3.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados na sessão de abertura dos 
envelopes “Documentação", para autenticação pela Comissão Permanente 
de Licitação. 

4 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, 
mesmo autenticadas. 

5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação 
em desacordo com o previsto neste título inabilitará a proponente, 
impossibilitando a abertura do envelope “Proposta de Preços" respectivo. 

6 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação. 
6.1 - Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados 

desistirem da faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para 
recurso sem que seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos 
forem decididos. 

x1 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A licitante deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os seguintes 
documentos: 
Declaração da licitante de possuir usina de asfalto CBUQ instalada e que 
se compromete a disponibilizar os volumes necessários, e colocar no local 
de aplicação a massa asfáltica em rigorosa adequação técnica de qualidade, 
obedecendo aos parâmetros fixados pelas especificações técnicas constantes na 
Norma ES-031/2006 do DNIT - Temperatura do Iigante. 
Se por ventura a usina principal não tiver condições de atender a demanda, 
deverá a licitante apresentar declaração de compromisso de mais de uma usina, 
visando garantir o fornecimento do material. 
Apresentar também a comprovação do atendimento da legislação 
Ambiental. , __ 

Apresentar ALVARA DE LOCALIZAÇAO expedido pela Prefeitura Municipal da 

sede da Licitante 

XII - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

1 - A proposta de preços, com prazo mínimo de validade de sessenta (60) dias 
contados da data de sua entrega, contida no envelope de n° O2, será 
apresentada em uma (01) via, com todas as folhas rubricadas pelo responsável 
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legal do proponente ou por procurador especialmente constituído, e deverá 
conter os seguintes documentos: f Carta de Apresentação de proposta Comercial , conforme modelo Anexo I. 

J Cronograma Físico-financeiro, conforme modelo Anexo XVII 
J Planilha de Quantidades e Preços Unitários, conforme modelo Anexo XVI 

2 - Ser redigida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitada, sem 
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, assinada e carimbada a última folha 
e rubricada as demais. 

3 - Deverá constar o preço total em moeda corrente do país, em número e por 
extenso. 

4 - No preço unitário e o total deverão incluir transportes, imposto, taxas, 
seguros e outros encargos que incidam ou venha incidir sobre a prestação dos 

serviços 

5 - A não especificação do disposto no item 4, significa que os preços já os 

incluem. 

6 - A execução dos serviços deverá ser atendida em até 07 (sete) dias úteis após 
o recebimento da solicitação que será feita pelo SAAE através de nota de SUB- 
EMPENHO enviado via email ou fax ao licitante vencedor, os quais deverão ser 
executados no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de 
recebimento da nota de SUB-EMPENHO. 

7 - Os licitantes deverão ofertar preços para pagamento até O7 (sete) dias após 
o período de competência das medições, após vistoria e aceite pelo 
departamento técnico de engenharia do SAAE, sob pena de multa de 0,5°/o ao 
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura, e mediante apresentação 
dos seguintes documentos: nota fiscal sem emendas e rasuras, Boletim 
de Medição, Cronograma Físico Financeiro dos serviços executados com 
os respectivos ticket de pesagem do C.B.U.Q , Boletim Diário de Obras, 
desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, da última 
GPS, GFIP e das respectivas folhas de pagamento do pessoal que 
prestaram serviços na obra durante o período de execução, certidões de 
regularidade junto à Seguridade Social, Fazenda Estadual, Fazenda 
Municipal, FGTS, e à Justiça do Trabalho, vigentes, cuja autenticidade 
será confirmada nos sites dos órgãos emissores. 

8 - A apresentação da proposta implica na aceitação, independentemente de 
declaração expressa por parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos 
termos do edital, seus anexos e instruções, bem como a observância dos 
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regulamentos administrativos, sujeitando o licitante as sanções previstas no 
artigo 87 da Lei 8666/93. 

9 - Não aceitamos propostas via fax. 

xm - no CRITÉRIO PARA o JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como 
fator determinante, o menor prego global, desde que observadas as 
especificações, prazos de entrega e outras condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e na legislação pertinente. 

2. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços globais ofertados. 

3. Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, 
ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma. 

4. As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser 
corrigidas pela Comissão da seguinte forma: 
a) Discrepância entre grafados em algarismo e extenso: prevalecerá o valor por 
extenso; b) Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: serão 
mantidos o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
c) Erro de adição: serão mantidas as parcelas corretas, corrigindo-se a soma; 

5. O valor total da proposta será obtido pela Comissão de Licitação em 
conformidade com os procedimentos acima para correções dos erros. Caso o 
licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

6. - Havendo empate, decidir-se-á mediante sorteio, observando o que dispõe o 

art. 45, parágrafo 2°, da Lei n° 8.666/93. 

7. - Serão desclassificadas as propostas que: 
s¡ Não atenderem às exigências do Edital; 
~/ Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, ou ainda, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado da região, conforme Artigo 44, parágrafo 3° da Lei 8.666/93; 

v/ Ultrapasse o valor máximo estipulado pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi-MG no titulo III deste Edital; 

Conforme o disposto no artigo 48 da Ie¡ 8.666/93 consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de 

ql 
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engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração ou b )Va|or orçado pela 

Administração. 
Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 1° do artigo 48 da Lei Federal 
8.666/93 anterior cujo valor global da proposta for inferior a 800/0 (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a" e “b", será exigida, para a 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 
previstas no parágrafo 1° do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

8 -. A Comissão de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas 
quando nenhuma delas satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente 
a inexistência de concorrência ou existência de conluio. 

9 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu 

conteúdo. 

10 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 1 do 
Título XII deste instrumento convocatório não serão desclassificadas, serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos a partir da 

sua apresentação. 

11 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, 
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados. 

XIV - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

1- A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do envelope n° 01 
"DOCUMENTAÇÃO", conferindo os documentos apresentados com os exigidos 
neste Edital. 
1.1. -A Comissão julgará a habilitação e comunicará o resultado aos licitantes, 
na mesma ou em outra reunião pública convocada para esse fim. 
1.2. -A Comissão devolverá o envelope N° 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS", 
fechado e inviolado, a participante inabilitada, desde que não tenha havido 
recurso ou após o seu julgamento, se denegado. 

2. - A Comissão procederá à abertura do envelope N° 02 - "PROPOSTA DE 
PREÇOS" de licitante habilitado, desde que transcorrido o prazo de cinco (05) 
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dias úteis sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa de 
recorrer ou após o julgamento de recurso interposto. 

xv - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O julgamento da licitação será submetido à homologação do Diretor Executivo do 
SAAE, que adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora. 

XVI - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

O Diretor Executivo do SAAE, em despacho fundamentado, poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público ou anuIá-la, por ofício ou por provocação 
de terceiro, verificada a 'ocorrência de qualquer nulidade. 

XVII - DOS RECURSOS 

1-Dos atos praticados em função da licitação regida por este Edital cabem: 
1.1 Recurso, ao Presidente da Comissão de Licitação, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação de licitante; 
b) julgamento das propostas; 
1.2 Pedido de reconsideração, ao Presidente da Licitação, nos casos de: 
a) anulação ou revogação da licitação; 
b) imposição de advertência, como pena, ou de multa. 

2- Prazo para interposição de recurso, ou de apresentação de pedido de 
reconsideração, de ato do Presidente da Comissão de Licitação, é de cinco (5) 
dias úteis, contados do primeiro dia útil subseqüente ao da intimação, entendido 
por dia útil o dia de expediente normal no SAAE de Piumhi-MG. 
2.1- A intimação será feita, obrigatoriamente, através de publicação no "Minas 
Gerais", exceto no caso da letra “b" da sub-cláusula 1.1, em que será pessoal ou 
por meio de correspondência registrada ou e-mail, assegurada vista imediata do 
processo a qualquer interessado. 

3.- A intimação no caso previsto nas letras "a" e “b" da sub-cláusula 1.1, poderá 
ser feita por comunicação direta ao licitante, se devidamente representado na 
reunião em que for adotada a decisão. 

4 - O recurso interposto com fundamento nas letras “a" e “b" da sub-cláusula 1.1 

terá efeito suspensivo. 
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5 - Da interposição de recurso serão intimados os demais licitantes, que poderão 
impugná-Io no prazo de cinco (05) dias úteis, contado pela forma já estabelecida 
neste edital. 

6 - O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão 
ou autoridade que praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão 
ou fazê-lo subir, devidamente informado, no prazo de cinco (05) dias úteis 
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

XVIII - DO CONTRATO 

1. REGIME DE CONTRATAÇÃO 

1.1. A empresa vencedora assinará contrato com o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG no regime de empreitada por preço global, em 
conformidade com a legislação vigente, este edital. 

2. PRAZOS 

2.1 O prazo para assinatura do contrato é de três (3) dias úteis, contados da 
data da ciência da convocação feita pelo Setor de Licitações e Contratos do SAAE 

de Piumhi-MG. 
2.1.1 O prazo de execução dos trabalhos por medição é de 15 (quinze) dias 
contados da data da entrega do Sub-Empenho , ao passo que a execução global 
da obra deverá ser concluída em 12 (doze ) meses. 
2.1.2 - A previsão das medições para realização dos serviços esta estimada em 
08 (oito) medições durante a vigência do contrato, conforme Cronograma 
Físico Financeiro - Anexo XII. 
2.1.3 -O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contados da 
assinatura do contrato, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
caso haja interesse entre as partes, mediante termo conforme art. 57 da Ie¡ 

8666/93. 

3 - VALOR CONTRATUAL 
O valor do contrato será igual ao da proposta vencedora. 

4 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
4.1.- O contrato poderá ser alterado, observado o disposto no artigo 65 da Lei 

Federal8.666/93. 
4.1.1.- A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e 
considerada posteriormente na medição após aprovação do Departamento de 
Engenharia do SAAE, à vista de justificativa técnica e econômica, respeitado o 
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limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos na Instrução 
Normativa do SAAE de Piumhi MG. 

x1x- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta da dotação 
orçamentária consignada nos Programas: 17.512.0447.2169 
17.512.0447.2170 e Elemento 3.3.90.39 , do orçamento do SAAE em vigor, 
ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

xx- PREÇOS UNITÁRIOS 

1- Os preços unitários contratuais serão os constantes da planilha de custos. 

2- Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e 
constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados. 

3- Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento 
ou pessoal paralisado. 

XXI-DO REAJUSTE 

1.- Os valores das propostas, durante a vigência do prazo inicialmente 
contratado não poderão ser reajustados. 

2- Se porventura, o prazo do Contrato, mediante prorrogação, ultrapassar o 
prazo de 12 (doze) meses, poderá o Contratado fazer jus ao reajuste do valor 
residual do contrato, ou seja, ainda não recebido, pelo IGP-DI, da Fundação 
Getúlio Vargas (Resolução SEF n. 09, de 04/08/2003), que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produto ou dos insumos utilizados na consecução do 
objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n.8.666/93 e os 
arts. 2° e 3° da Lei n. 10.192, de 14.02.2001. 

XXII-DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 

1 -Dos trabalhos executados pela empresa contratada serão processadas, pelo 
SAAE de Piumhi-MG , medições parciais mensais, conforme cronograma físico 

financeiro. 
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2-0 pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado após a execução dos serviços conforme solicitado pelo SAAE de Piumhi 
de acordo com suas necessidades, através de ordem de pagamento em conta 
corrente da Contratada, até 07 (sete) dias após o período de competência das 
medições, após vistoria e aceite pelo departamento técnico de engenharia do 
SAAE, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor 
da fatura, e mediante apresentação dos seguintes documentos: nota fiscal sem 
emendas e rasuras, Boletim de Medição, Cronograma Físico Financeiro dos 
serviços executados com os respectivos ticket de pesagem do C.B.U.Q , Boletim 
Diário de Obras, desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, da 
última GPS, GFIP e das respectivas folhas de pagamento do pessoal que 
prestaram serviços na obra durante o período de execução, certidões de 
regularidade junto à Seguridade Social, Fazenda Estadual, Fazenda 
Municipal, FGTS, e à Justiça do Trabalho, vigentes, cuja autenticidade 
será confirmada nos sites dos órgãos emissores. 

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 serviços e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

3 - 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 2" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

4 - 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. 

5 - 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. 

6 - 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. 

xxm- DA SUBCONTRATAÇÃO 
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1- Fica vedada a subcontratação devendo o objeto ser executado pela própria 
contratada. 

xxxv- DA OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

1- Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito 
e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos; 

2- Manter vigilância permanente no canteiro de obra; 

3 -Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e 

conservação de toda a parte executada; 

4- Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, 
os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras executados; 

5 - Permitir e facilitar à Fiscalização do SAAE, a inspeção das obras ou serviços 
no horário normal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas; 

6 -Providenciar a colocação de placas, de sinalização, nos locais indicados pela 

Fiscalização; 

7 -Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias 
que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo 
previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas; 

-Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que 
executar respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles 
fornecidos ou não pelo SAAE; 

9- Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente 
o Responsável Técnico respectivo; 

10- Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da 

obra; 

11- ResponsabiIizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, 
bem como pelo registro do contrato junto ao CREA/MG; 

12- Cumpri, o Diário de Obra, conforme modelo Anexo XV que deverá ser 
preenchido diariamente e mantido em local disponível das obras ou serviços; 
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13- Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que 
sejam exigidos pela Fiscalização e pelas normas técnicas pertinentes, sem ônus 

para o SAAE 

XXV -ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
representante do SAAE de Piumhi/MG, especialmente designado, observado a 

legislação vigente. 

2- A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os 
padrões exigidos pelo edital será o Departamento Técnico de Engenharia do 
SAAE, pelo servidor do SAAE Eng° Odécio da Silva Melo Matrícula n° 001 e 
acompanhado pelo Setor de Redes e Ramais, observados os artigos 67 a 76, da 

Lei Federal ng 8.666/93. 
2.1- A prestação dos serviços será parcelada de acordo com os quantitativos 
estabelecidos na ordem de serviço. 

XXVI-SINALIZAÇÃO 

1 - A empresa contratada se obrigará a instalar e manter na obra, durante a 
execução do contrato, sinalização de acordo com a Norma Técnica do SAAE de 
Piumhi-MG e conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro nos art. 88, 
parágrafo único, art. 95, § 1° e Resolução 561/80 do CONTRAN, ficando 
responsável por acidente decorrente de sua omissão 
dolosa ou culposa. 

XXVII-PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS 

1-A quantidade de medições dos serviços a serem realizados está estimado em 
08 (oito) medições as quais deverão ser atendida em até 07 (sete) dias úteis 
após o recebimento da solicitação que será feita pelo SAAE através de nota de 
SUB-EMPENHO enviado via email ou fax ao licitante vencedor, os quais deverão 
ser executados no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de 
recebimento da nota de SUB-EMPENHO. 

XXVIII- DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 

1 -A obra objeto do contrato será recebida pela comissão de Recebimento 
Definitivo de Obras de Engenharia conforme Portaria N° 005/2016 do SAAE de 
Piumhi-MG, provisoriamente e definitivamente, nos termos do artigo 73 inciso I, 
a e b, da Lei Federal no. 8.666/93; 
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2.- O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a noventa (90) 
dias, conforme estabelecido no parágrafo 3° do artigo 73, observado a hipótese 
prevista no parágrafo 4° do mesmo artigo. 

XXIX-RECISÃO 

1-. O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 da Lei 
Federal 8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da 

mesma Iei. 

XXX- DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À LEI COMPLEMENTAR 
123/2006 

1. Da identificação da microempresa ou EPP: 

1.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
declaração preferencialmente em separado dos demais envelopes, de 
enquadramento no art. 3° da LC n.° 123, de2006, conforme modelo Anexo IV 
deste Edital. 
1.2. A não entrega da Declaração referida no subitem anterior indicará que a 
licitante optou por não utilizar os beneficios previstos na LC n.° 123, de 2006. 

2. Dos benefícios referentes à regularidade fiscal: 

2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 
2.2. No caso da licitante ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno 
porte e apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de sua declaração como 
licitante vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação. 
2.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do respectivo Contrato, ou revogar a licitação. 

3. Dos benefícios referentes à preferência de contratação: 

3.1 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para microempresas e empresas de pequeno porte. 
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3.3.1 - Nos termos disposto na Lei Complementar 123/2006, entende-se por 
empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

3.2 - Para efeito do disposto no artigo 44 e 45 da Lei complementar 123/2006, 
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
3.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
3.2.2. - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei 
Complementar nO 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 
3.2.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 

1° do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
3.2.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos supramencionados, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame; 
3.2.5 - O disposto neste item, relativamente à preferência de contratação para 
ME's e EPP's, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

XXXI- SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

1- Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no 
que couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 
(Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 
(Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e 

demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, 
art. 6° do decreton° 46.105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais 
recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de 

ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
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Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão 
ser atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o 
responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará 
aviabilidade da adoção de critérios de sustentabilidade, nos termos deste 
Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas 
práticas sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o 
caráter competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão 
veiculados como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I ~ economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 

menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis 
ou biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos 
e processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 

adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 

2- O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta 
licitação para comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

xxxn-oxposxçñs GERAIS 

1 -A participação na licitação pressupõe conhecimento do local e das condições 

de execução da obra. 

2 -Esclarecimentos sobre as disposições contidas neste Edital e Especificação 
Particular-poderão ser solicitados à Comissão de Licitação do SAAE de Piumhi-MG 
à Praça Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, através do e-mail 

ol 
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licitações@saaepiumhi.com.br, até 05(cinco) dias antes da data de entrega das 

propostas. 
2.1- Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail a quem os 
solicitou até o terceiro(3°) dia anterior à data de entrega das propostas. 

3- A Comissão devolverá, fechada e inviolada, os envelopes de nO. 1, 
DOCUMENTAÇAO, e de no. 2, PROPOSTA DE PREÇOS, protocolados após o 
prazo mencionado no preâmbulo do edital. 
A empresa poderá fazer-se presente nas reuniões da licitação, por seu 
representante legal ou procurador especialmente constituído para assinar, 
rubricar documento e manifestar-se em nome da representada, inclusive para 
desistir de recurso. 

4- Os modelos fornecidos pelo SAAE de Piumhi-MG para apresentação de 
documentos, poderão ser reproduzidos por qualquer meio. 

5-Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que 
forem necessários e suficientes, nem fora de ordem. 

6-. Os documentos necessários para habilitação e proposta deverão ser 
apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor lotado na Comissão de Licitação do SAAE de Piumhi-MG. 

7-. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos na 

integra através do site www.saaepiumhi.com.br. 

Piumhi, 05 de agosto de 2016 

Maria das Gra F reira Barros Goulart 
PRE EN E DA C.P.L. 

29/51 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

lieitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-«000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
PROCESSO LICITATÓRIO 321 /2016 

TOMADA os PREÇO N° 01/2015 
MENOR PREÇO GLOBAL 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 
Apresentamos nossa proposta para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo "Operação Tapa- 
Buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-MG, conforme 
especificações abaixo, 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: 

Cód. Preço 
Produto ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Uzgfáçzo 1.11:¡ Global 

SAAE 
001891 1 480 TON Pintura de ligação, usinagem, 

aplicação e transporte de 
massa asfáltica da usina até o 

local da obra, os serviços 
compreendem: sinalização, 
imprimação com CM-30 
consumo de 1,2 L/mz, pintura 
de ligação com RR - 1C diluída 
em 30% de água, taxa de 1,0 
L/mz, usinagem e aplicação de 
CBUQ , temperatura inicial 
minima de 1400 (cento e 
quarenta graus centígrados) na 
obra, espessura de Scm. 

003608 2 4.000 M2 Regularização e compactação 
do sub-leito, confecção de base 
compactada conforme normas 
recomendadas. 

Valor Global da proposta: (por extenso) 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 

Representante Legal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO 321 /2016 
TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) 

Sr.(a) 
, portador do Documento de Identidade n.0 

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, assinar proposta de preço 
e rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao 
procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Piumhi, de de 2016 

Assinatura e identificação do representante: 

Obs.: Carimbo padronizado da empresa - reconhecimento de firma  
obrigatório 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 
TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

*N 

............................................................................................ .., inscrita no 
CNPJ n° ...................................... .., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) 
............................................................................................ .., portador da 
Carteira de Identidade n° ................................. .. e do CPF n° 
....................................... .., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 
de outubro de 1999, 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 ( 

). 

'W 

Local e data: 

Assinatura e qualificação 
(representante legal) 

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

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique. 

el 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

A empresa _ , inscrita no 

CNPJ sob 0 
no , por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a) 
, portador do Documento de 

Identidade n° , inscrito no CPF sob o n° 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 

legais para qualificação como (incluir a 
condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), art. 3° da Le¡ 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. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar nO. 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° 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2016 

(assinatura do representante legal) 

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

proponente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO V - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA RECURSAL 

PROCESSO LICITATÓRIO 321 /2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

(Nome da empresa), Inscrição Estadual ................ .., CNPJ ............ .., com sede 
à Rua .......... .., n.° ........ .. Bairro ........... .. CEP .............. .., no município de 
........... .., neste ato, representada por seu representante, o Sr.(a)  
CPF ......... .., RG .............. .., vem mu¡ respeitosamente à presença desta 

I 
Comissão Permanente de Licitação do Municipio de Piumhi/MG, RENUNCIAR AO 
DIREITO DE INTERPOR RECURSO em face do julgamento proferido por esta 
Comissão, no que se refere à habilitação, com relação ao Procedimento 
Licitatório n° 321/2016, Tomada de Preço n° 01/2016, OBJETIVANDO a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns na 
área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo "Operação Tapa- 
Buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de 

Piumhi-MG. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

, de de 2016 

(assinatura do representante legal) 

:Termo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÂFO DE RESPONSABILIDADE 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

OBJETO: Prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 
'Â recomposição de vala, tipo “tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de 

diversos bairros da cidade de Piumhi-MG. 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penalidades cabíveis a comunicar 
ao SAAE DE PIUMHI/MG, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, 
conforme previsto no Artigo 32, Parágrafo 2°, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93. 

Piumhi- MG, de junho de 2016 

Assinatura do Representante Legal 

OBSERVAÇÕES: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO VII - ANÁLISE CONTABIL FINANCEIRA 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

 

Â DENOMINAÇÃO SOCIAL: 

CNPJ : 

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO 

1 - LIQUIDEZ 2- LIQUIDEZ GERAL 3 - SOLVÊNCIA GERAL 

CORRENTE 

1- LIQUIDEZ CORRENTE 
LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

2- LIQUIDEZ GERAL 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

d 3- SOLVENCIA GERAL 
SG = ATIVO TOTAL  ............... ..EEASSIVO CIRCULANTEHEXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 

NOME DO CONTADOR: CRC'. 

ASSINATURA: DATA l /2016 

NOME RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: 

ASSINATURA: DATA l [2016 

OBSERVAÇÕES: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO VIII - MODELO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

OBJETO: Prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição 
de vala, tipo "tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade 
de Piumhi-MG. 

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

REFERÊNICA: INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A 
PROCESSO 321/2016 SER UTILIZADA NAS 
Tomada de Preços: 01/2016 OBRAS/SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 
EXPERIENCIA 

Conforme consta da alinea 1.3.10.1 do Título X do Edita!, comprometemo-nos a exercer 
atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Cientes: 

Assinatura: Assinatura: 
Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 

Data: 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
CARGO: 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO IX- MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

INTRODUÇÃO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG apresenta a seguir 
memorial descritivo, as especificações, com o projeto de Execução prestação de 
serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo 
“operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da 
cidade de Piumhi-MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 
50/70, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação 
e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada 
conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando 
solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a 
demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta 
de esgoto de responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação 
asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e esgoto, 
transferência de padrão e outros serviços. 

Para elaboração do presente trabalho, foi observado os seguintes parâmetros: 
Normas técnicas da ABNT; 
Procedimentos, Normas e padrões adotados pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG; 

Especificações e Normas do DNER; 

PROJ ETO 

Execução de: Pavimentação asfáltica, operação tapa-buraco em várias ruas no 

município de Piumhi-MG 

I LOGRADOURO UNIDADE QUANTIDADE 
Várias ruas de diversos bairros no M2 4.000 
município de Piumhi TON 430,00 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 

As presentes especificações têm por objetivo definir as caracteristicas e padrões 
técnicos exigidos assim como prover as instruções, as recomendações e as 
diretrizes para a execução, para o fornecimento de equipamentos, mão de obra e 
materiais destinados à Execução de prestação de serviços comuns na área de 
engenharia referente a recomposição de vala, tipo "operação tapa-buraco", 
em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-MG. 
Incluem também os critérios de medição e pagamento dos serviços de 

responsabilidade da Contratada. 

INsTALAçõEs DA OBRA 

INSTALAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Antes do início da construção propriamente dita, deverão ser executadas todas 
as instalações provisórias necessárias, obedecendo a um programa pré- 
estabelecido para canteiro de obras, de tal modo que facilite a recepção, 
estocagem e manuseio de materiais. 

As instalações provisórias deverão satisfazer às necessidades da obra, de acordo 
com as suas caracteristicas próprias, devendo o arranjo geral atender, às 

seguintes exigências mínimas: 

f depósito de materiais a descoberto; f locais para instalação de equipamentos , dispostos de maneira 
conveniente; f depósito coberto para materiais que necessitam de maior proteção, dotado 
de sistema de ventilação, aeração natural e pavimentação ou proteção de 

pisos; 

Equipamentos 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de 

regularização: 
 
a) Motoniveladora pesada com escarificador. 
b) Carro tanque distribuidor de água. 
c). Rolo vibratório com 02(dois) cilindros lisos com peso operacional de no 

mínimo 1.500,0 kg.; obrigatório) 

Na Execução 
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comrssão PERMANENTE os LICITAÇÃO 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem a disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 
Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da 
avenida, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na 

drenagem natural. 
As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 
equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 
combustíveis, não sejam levados até cursos d'água. 

Seqüência executiva básica 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o 
greide de projeto, em, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 
compactação e acabamento. 
Nosso pavimento é do tipo de tráfego leve, com proctor normal 100% da 
densidade obtida com o emprego de energia de compactação equivalente ao 
AASHO normal. 
Critérios de Medição 

Atividade/ processo: Execução da Base 

Será de responsabilidade da contatada a regularização e compactação do sub- 
leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas 
Na construção da base estabilizada o asfalto danificado deverá ser realizado em 
um corte retangular ou quadrado contando 0,05 metros para fora contando a 
partir do perímetro da borda existente, na construção base estabilizada 
granulometricamente temos 4 processos a executar ; 

pulverização , espalhamento , mistura e compactação, 
espessura 15 cm - Bas em Moinha de Brita compactado 

A compactação do solo é feita na umidade ótima, empregando-se os rolos pé de 
carneiro, rolos lisos vibratório e os rolos pneumáticos.(V¡brador com 02 (dois) 
cilindros lisos com peso operacional de no mínimo 1.500 kg. 

Atividade: Imprimagão 

Imprimação - consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a 
superfície de base granular concluída, antes da execução de um revestimento 
betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e 
permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 

Materiais empregados 
Material 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser dos tipos 

seguintes: 
a) asfaltos diluídos CM-30, consumo de 1,2 L/mz, pintura de ligação com RR - 1C 
diluída em 30% de água, taxa de 1,0 L/mz, usinagem e aplicação de CBUQ , 

temperatura inicial mínima de 1400 (cento e quarenta graus centígrados) na 
obra, espessura de Scm, os quais deverão atender as Normas Técnicas da ABNT. 

EPI's 

Considerações ambientais: 

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação 
envolvem o estoque e aplicação de ligante betuminoso. Deve-se adotar os 

cuidados seguintes: Evitar a instalação de depósitos de Iigante betuminoso próxima a cursos d'água. 
Impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas Iindeiras 
adjacentes, ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 
Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a 
limpeza do canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da 

construção. 
A imprimação será medida através da área efetivamente executada em metros 
quadrados, incluídas todas as operações e encargos necessários a execução da 
imprimação abrangendo armazenamento, perdas e transporte do Iigante 
betuminoso, dos tanques de estocagem à pista. 

Atividade: Pintura de ligação 

Pintura de ligação - consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a 
superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma 
camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência 
entre as camadas. 
Materiais empregados 
O Iigante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente 
estiver abaixo de 10 OC, ou em dias de chuva. 
O ligante betuminoso empregado na pintura de ligação pode ser do tipo 

seguinte: i 

a) emulsão asfáltica, tipo RR-1C 

- Pavimentação - asfalto a quente CBUQ espessura de 5 centímetros - 
Mistura executada à temperatura ambiente em usina apropriada, composta de 
agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e emulsão asfáltica, 
espalhada e comprimida a frio. 
O asfalto a quente CBUQ pode ser empregado como revestimento do pavimento 
Não será permitida a execução dos serviços objeto desta Especificação 
em dias de chuva. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Material 
Emulsão asfáltica 
Podem ser empregadas os seguintes Iigantes asfálticos: 
a) CAP 50/70 
Agregado 
Agregado graúdo 
O agregado graúdo pode ser de pedra deve ser constituído por fragmentos sãos, 
duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas.: 
Agregado miúdo. O agregado miúdo pode ser de areia, pó-de-pedra ou mistura 
de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar 
moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. 
Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNERME 

054). 
Material de enchimento (ñler) Deve ser constituído por materiais minerais 
finamente divididos, não plásticos, tais como: pó de pedra. 
Abertura ao tráfego 
A camada recém acabada poderá ser aberta ao tráfego imediatamente após o 
término do serviço de compressão, desde que não se note deformação ou 

desagregação. 

Piumhi - MG, 05 de agosto de 2016 

Odécio da Silva Melo 
Eng° Civil/Sanitarista - CREA 0036102/D/MG 
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X- MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N” 01/2016 

CONTRATO N° [2016 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90 e 
suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 
23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca 
Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu Diretor Executivo Odécio da 
Silva Melo, brasileiro, casado, 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 domiciiiado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado 
apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos da Lei Federal 8.666/93, das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
Processo N° 321/2016, Tomada de Preços N° 01/2016, por deliberação da 
Presidente da Comissão de Licitação, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° 
Odécio da Silva Melo, e a empresa , inscrita no CNPJ/MF 
n° , estabelecida na , Bairro ,na cidade 
de , representada neste ato pelo Sr , 

representante legal, (qualificação), doravante denominado apenas por 
CONTRATADO, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório na 
modalidade Tomada de Preço no 01/2016, homologado em ___/_J2016, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas posteriores alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas 

que se seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços comuns na área de 
engenharia referente a recomposição de vala, tipo "Operação Tapa-Buraco", 
em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-Mg, em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50/70, FAIXA “C" padrão 
DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa 
asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a regularização e compactação do 
sub-leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas, cujos 
serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com 
suas necessidades; para atender a demanda dos serviços de manutenção das 
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redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da 
autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se 
executa as ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, 
com as especificações e quantidades constantes no Anexo I, e nas condições 
contidas no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA :- REÇOS, MEDIÇÕES, PAGAMENTO E 
REAJ USTAM E NTO  

1-0 SAAE DE PIUMHI/MG pagará à CONTRATADA pelos trabalhos executados, 
os preços constantes da Planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", 
acostada do Processo 321/2016, que fica fazendo parte integrante do presente 
contrato. 
1,1- Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e 

indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e 
constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.. 
LZ-Medição: Dos trabalhos executados pela CONTRATADA serão processadas 
medições parciais mensais, conforme cronograma físico financeiro. 
1.3-A CONTRATADA não terá direito ao pagamento de trabalhos que executar 
sem prévia ordem ou autorização escrita, nem, em qualquer hipótese, por 
pessoal ou equipamento paralisado. 

Parágrafo Primeiro 
Pagamento: 

1-0 pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será 
efetuado após a execução dos serviços conforme solicitado pelo SAAE de Piumhi 
de acordo com suas necessidades, através de ordem de pagamento em conta 
corrente da Contratada, até 07 (sete) dias após o período de competência das 
medições, após vistoria e aceite pelo departamento técnico de engenharia do 
SAAE, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor 
da fatura, e mediante apresentação dos seguintes documentos: nota fiscal sem 
emendas e rasuras, Boletim de Medição, Cronograma Físico Financeiro dos 
serviços executados com os respectivos ticket de pesagem do C.B.U.Q , Boletim 
Diário de Obras, desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, da 
última GPS, GFIP e das respectivas folhas de pagamento do pessoal que 
prestaram serviços na obra durante o período de execução, certidões de 
regularidade junto à Seguridade Social, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, 
FGTS, e à Justiça do Trabalho, vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos 

sites dos órgãos emissores. 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do no do processo, n° do Pregão e da Ordem de 
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Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

2-0 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 2" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

3- 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. 

4- 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. 

5- 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E DOTAÇÃO 

1 - O valor global deste contrato é de R$ 
( ). 

2-As despesas decorrentes da presente contrato, correrão à conta da dotação 
orçamentária consignada nos Programas 17.512.0447.2169, 
17.512.0447.2170 e Elementos 3.3.90.39 , 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 nO 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, 
em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

3-0 global supra anunciado, durante a vigência do prazo inicialmente contratado 
não poderá ser reajustado. 

4- Se porventura, o prazo do Contrato, mediante prorrogação, ultrapassar o 
prazo de 12 (doze) meses, poderá o Contratado fazer jus ao reajuste do valor 
residual do contrato, ou seja, ainda não recebido, pelo IGP-DI, da Fundação 
Getúlio Vargas (Resolução SEF n. 09, de 04/08/2003), que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produto ou dos insumos utilizados na consecução do 

d 
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objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n..8.666/93 e os 
arts. 2° e 3° da Lei n. 10.192, de 14.02.2001. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE  
EXECUÇÃO DAS OBRAS 

1- O prazo para assinatura do contrato é de três (3) dias úteis, contados da data 
da ciência da convocação feita pelo Setor de Licitações e Contratos do SAAE de 

Piumhi-MG. 
1.1.1 O prazo de execução dos trabalhos por medição é de 15 (quinze) dias 
contados da data da entrega do Sub-Empenho , ao passo que a execução global 
da obra deverá ser concluída em 12 (doze ) meses. 
1.1.2 - A previsão das medições para realização dos serviços esta estimada em 
08 (oito) medições durante a vigência do contrato, conforme Cronograma 
Físico Financeiro - Anexo XII. 
1.1.3 -O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contados da 
assinatura do contrato, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
caso haja interesse entre as partes, mediante termo conforme art. 57 da lei 

8666/93. 

2-. O prazo de execução a que se refere a sub-cláusula anterior é passível de 
alteração se ocorrer algum dos seguintes motivos (Lei n° 8.666, de 21.06.93, 
art. 57, § 1° ): 
2.1. Alteração do projeto ou das especificações pelo SAAE; 
2.2. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
2.3- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, 
por ordem do SAAE e conveniência administrativa; 
2.4-. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
legalmente permitidos; 
2.5-. Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pelo SAAE, em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
2.6- Omissão ou atraso de providência a cargo do SAAE , inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuizo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

3-. Observadas as disposições anteriores desta Cláusula, o prazo de vigência do 
contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de  e encerrando-se na data de  
contados após assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos 
da Lei, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso 
haja interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 

8666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

1.- O presente contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da 
Le¡ Federal n° 8.666/93. 
1.1 - A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e 
considerada posteriormente na medição, após aprovação Do Departamento de 
Engenharia do SAAE , à vista de justificativa técnica e econômica, observado o 

limite legal. 

CLÁUSULA SEXTA - EQUIPAMENTO 

1-A CONTRATADA se obriga a colocar no canteiro da obra, em bom estado de 
funcionamento, o equipamento relacionado em sua proposta, na época prevista 
para o seu funcionamento e segundo o cronograma de utilização de 

equipamento. 

2-0 equipamento poderá ser retirado do canteiro da obra, somente após o 
término de sua utilização ou quando houver autorização escrita do SAAE. 

3-0 SAAE poderá determinar à CONTRATADA o reforço do equipamento ou 
substituição de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é 
insuficiente para dar aos trabalhos o andamento previsto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
representante do SAAE de Piumhi/MG, especialmente designado, observado a 

legislação vigente. 

2- A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os 
padrões exigidos pelo edital será o Departamento Técnico de Engenharia do 
SAAE, pelo servidor do SAAE Eng° Odécio da Silva Melo Matrícula n° 0001 e 
acompanhado pelo Setor de Redes e Ramais, observados os artigos 67 a 76, da 
Lei Federal n98.666/93. 
§1° -O servidor Odécio da Silva Melo 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. 
§3°- A prestação dos serviços será parcelada de acordo com os quantitativos 
estabelecidos na ordem de serviço. 
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3-0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser 
complementadas por serviços de apoio de empresa consultora contratada pelo 
SAAE para este fim. 

4-. A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, 
controle tecnológico e geométrico dos serviços. O Responsável Técnico da 
CONTRATADA emitirá, quando da medição final, documento declaratório da 
qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da 
CONTRATADA. 

5-. O SAAE exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos 
serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos 
da própria CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1- Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito 
e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos. 

2-. Manter vigilância permanente no canteiro da obra 

3-. Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra pela proteção e 
conservação de toda a parte executada. 

4-. Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, 
os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras executados. 

5-. Permitir e facilitar a fiscalização do SAAE, a inspeção das obras ou serviços 
no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas por 
ela. 

6-. Providenciar a colocação de placas, nos locais indicados pela fiscalização do 
SAAE. 

7-. Informar à fiscalização do SAAE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço 
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas. 

8-. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que 
executar, respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles 
fornecidos ou não pelo SAAE. 

9-. ResponsabiIizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente 
o Responsável Técnico respectivo. 
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10-. Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da 
obra. 

11-. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários, civis e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e 
serviços, bem como pelo registro de contrato junto ao CREA/MG. 

12-. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que 
sejam exigidos pela fiscalização do SAAE e pelas normas técnicas pertinentes, 
sem ônus para o SAAE. 

13-. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a 
aprovação das licenças necessárias a sua execução da obra caso for necessário. 

14-. Encaminhar ao SAAE, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de 
Serviço,uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no 
CREA( MG. 

15-. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a 

fiscalização do SAAE. 

16-. Manter à frente dos trabalhos, Engenheiro Cívil especialmente credenciado 
para representá-Ia junto à fiscalização do SAAE, durante toda a jornada diária de 
trabalho. 

17-. Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento à fiscalização do 
SAAE, anotando o fato no Diário de Obra. 

18-. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do 
contrato. 

CLAUSULA NONA - SINALIZAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do 
contrato, sinalização conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, nos 
artigos 88, parágrafo único, 95, § 1° e Resolução n° 561/80 do CONTRAN, 
ñcando responsável por acidente decorrente de sua omissão. 

CLAUSULA DÉCIMA - NovAçÃo 
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Toda e qualquer tolerância por parte do SAAE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da 
respectiva obrigação, que poderá ser exigida qualquer tempo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 

1-. A obra objeto do contrato será recebida pelo SAAE, provisoriamente e 
definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso I, a e "b", da Lei Federal nO 

8.666/93. 

2-. O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias, conforme estabelecido no § 3° do art. 73 da Lei 8.666/93 observada a 

hipótese prevista no § 4° do mesmo artigo. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- SANQÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 

1-. O descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará as sanções 
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal n° 8666/93. 
2-. Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas: 
2.1-. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos serviços 
previstos no cronograma físico não executados; 
2.2-. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso 
na entrega dos serviços; 
2.3-. Persistindo os atrasos citados nos subitens anteriores, além do 60° 
(sexagésimo) dia, o contrato será rescindido. 
3-. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como 
independentes. 

4-. A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, que 
deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis para decisão final do Diretor 
Executivo do SAAE. 

5-. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do SAAE de Piumhi/MG. 

6-. As multas decorrentes de atraso injustificado na execução do contrato, 
aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente dos serviços contratados . 

7-. As demais multas estipuladas no item 14.2, aplicadas após regular processo 
administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobradas judicialmente. 
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8-. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de 
prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo SAAE ou resultante 
de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da 
CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção 
interna e outros que apresentem as mesmas características. 

9-. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente 
fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela fiscalização. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISÃO 

1-. Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 cia Lei 
Federal n° 8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da 
mesma lei. 

2-. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à 

CONTRATADA, esta entregará a documentação correspondente aos serviços 
executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo SAAE, deduzidos 
os débitos existentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Piumhi, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir questões do presente Termo de 
Contrato de Credenciamento que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Piumhi, de de 2016 

SERVIÇO AUTôNoMp DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
-Orgão Gerenciador- 

Fornecedor 

Testemunhas:- 

RG nO 

RG n° 

SUS] 



Ó . 

smnwi ,  Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG 

ANEXO x1 - PROJETO BÁSICO 

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 

1= CBUQ Esp =5,0 cm 
2= Pintura de ligação 
3= Espessura 15 cm- Base em Moinha de brita compactado 
4= Base em solo compactado a partir do fundo da vala 

oBszserviços de pavimentação asñltica em CBUQ, especificado conforme Faixa “C” do DER, Os serviços compreendem: 

sinalização , imprimaün com CM-30 consumo de 1,2 Llmz, pintura de ligação com RR - iC diluída em 30% de água, taxa de 1,0 

Lim”, usinagem e aplicação de CBUQ , temperatura inicial mínima de 140” (cento e quarenta graus Oentígrados) na Ohm espessura  de Sem, Os quais deverão Mendel' Normas Técnicas da ABNT. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PROJETO: RecOmpOsiçãO de vala, tipo "upa-buracos" em vias públicas da área urbana dO 

município de Piumhi-MG 

Eng° ODÊCIO DA SILVA MELO, CREA-MG-36.102/D 

Projeto:  
DATA: AGOSTO/ 2016 FOLHA: 01/01 
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ANEXO XV -MODELO - . RA// DIARIO DE OBRAS - INFRA-ESTRUTU , \._/ 
Orgão ou Entidade: FI. n.°.: /2015 

Contratada: 

OBRA: |DATA: j /2015 

PRAZO: INÍCIO: TÉRMINO: _/_/_ 
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CREA N.° 

TEMPO MATUTINO: 

VESPERTINO: 

EQUIPAMENTOS: 

-Trator de Esteira 

-Trator Agrícola 

-Motoniveladora pesada com 

escarificador. 

-Pá carregadeira 

-Retroescavadeira 

-Caminhão Basculante 

«Caminhão Tanque distribuidor de água 

-Rolo Vibrador com 02(dois) cilindros lisos com 
peso operacional de no mínimo 1.500 kg 

-Vibroca badora 

-Usina de asfalto 

Outros: 

MÃO-DE-OBRA: 

Referência M T N Referência M T N 

Op. De Motorista 
Máquina 

Topógrafo Almoxarife 

Oficial Apontador 

Ajudante Escriturário 

Servente Desenhista 

Porteiro /Vigia Outros 

SERVIÇOS EM ANDAMENTO 

OCORRÊNCIAS, SOLICITAÇÕES, OBSERVAÇÕES 

Engenheiro de Obras: 

Engenheiro Fiscal: 

CREA: 

CREA: 
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 . Anotaáo de Responsabilidade Téonia - ART _ f* ¡R1- de 0h73 ou senna,  -- «_ ' leio** 6.496, de 7 de dezembro de 1977    14201509090903301700 ho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais  
1. Responsável Tecnico 

ODECIO DA SILV¡ BELO 

'muto profissional: 
ENGENHEIRO CIVIL¡ 

 
RNP: 1 404178021 

Registro: 0d . 0 . 0000036102 

J 
Tã- 2 Dados do Contrato 

Contratanle: senvzrço Autônoma na mon e escore 
Logradouro: PRÀÇÀ ZECA SDÀRES 

CNPJ: 23 . 782 . 816/0001-10 
N°z 000211  

 
 
    

Complemento: SEDE ÂDHÍNÍSTRÀTIVR Bairro: CENTRO 
Cidade: PIUHEI UF:HG CEP: 37925000 

Contrato'. celebrado em: 

Va1or-.1,00 um de contratante: pessoa aoninxcn o: ozrazrro rúanoo i 
Açãoinsliluciond: ÓRGÃO BÚBLICO  

3 Dados da Obra/Seryíço Logradouro: RUA DIVERSAS mas E AVEÍIIMS DA CIDADE m. 000000 

Bairro: DIVERSOS 

Cidade: PIUMHI UFMG 

Daadeinício: 05/03/2016 ñevisãodetérmino: 07/08/2017 
Finalidade: INFRÀESTRUTURA 
Proprietário: SERVIÇO Aorõnom DE iam E :soam 

CEP: 3 7925000 

CNPJ: 23 . 782 . 816/0001-10   

        

atAtividadeT nice Quantidade: Unidade: 

1 - FISCALI EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, SMIEAHEIHO,  400.00 t 

Aprfeeocrclusão dos atividades tâcinicas o profissional deverá proceder e baixe desta ABT I 

50hs õe e**- neoarrosl%aíz›zsvmas neo "operação um BURACOS" eu nxvmsns nuns a nvenmns nn Anna 011mm¡ no 
¡muxcímo no :meu u; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E Declarações e 
T. Entidade de Classe 9 Informações -Amrávsldn -**' “* *'*., ^-* do 

SINDICATO DE EHGENBEIROS NO ESTADO DE MIHRS GE¡ 

B. âeslnaharas 

Dako serem verdadeiras as informações 

?run/uu 1,10.: ?fiÊmárouuaaJé 
\ 

nomprevmtedo pqunemo ou confundem medo Crea. 
- A oulenüzldnied-h doounnmto podestverilloodano silo 

uvmmrea-nrgprglsr ou vuumnfnotgbr 
- A gundo da vle @uma da ART sai de reeponálllrlado do profissional e do 
co ntrzmtoenm o oojnivo de documenta' o vtnmlo oonualud. 

VALOR m. oerux: ns R$313.518,40. ÁREA DE ATURÇÃO: CIVIL, 

(IÉIO DE VL MELO FNP: 149417332¡ 

000312732  
Nosso Número: 0 000000003271522 mm:: :Urano nn ido¡ E :se cum; 23.102.016/0001-14 

Va|or da ART: 74 , 37 'i Registrada em:11/08/2016 
mvw.craa-rng.org.br1 08 

Valor Pago: 74 , 37 
  



Ih_Te_met---Ba.nkí ng__CaIXA 

 
comprovante de pagamento de boleto 
Via Internet Banking CAIXA 

Página 1 de 

Nome: SAAE PIUMHI 

._ Conta de débito: 1425 l 006 I 00000008-9 

Representação numérica do código de barras:  0019458652 90000000001 03271522215 6 0000000000743? 

Data do vencimento: 09/09/2016 

Nome do banco: BANCO D0 BRASIL S/A 

Valor (R$): 74,37 

Identificação da operação: NE 454/2016 

Data de débito: 11/08/2016 

Data¡ hora da operação: 11/08/2016 14:39: 10 

Código da operação: 00510534 
Chave de segurança: NP4G2FZUNWRXR7GM 

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas corn deficiência audtt¡va:'0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 

 
Vera Lucua Iwelra B. ezende 

Chefe Setor Contabi idade 
SAAE Piumhi- G 
rc CRC-MG 52.531 
cp: 444.223.936-34 

httpszffíntemetbankingnaixa.govbr/SIIBClimpxime__bloqueto.processa 
11/08/2016 



CREA-MG 

 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
Av. Aivares Cabral, 1600 - CEP: 30170001 Fone: (31) 3299.8700 - FAX: (31) 3299.8720 - Belo Horizonte/MG 

Cedente 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 1T.254.509I0001-63 

Agêncialcódigo cadente 

35594-4100005780-0 

Vencimento 

0910912016 

sacado Número do documento Nosso número 

ODECIO DA SILVA MELO 3271522 00000000003271522 

Moeda Quantidade (X) Vaior (=) Valor do documento (-) Dedução 

R$ (Real) 74.37 

(+) Outros va|ores (=) Valor cobrado 

Demonstrativo 

ART NACIONAL: PROFISSIONAL: MG-36102lD 

ATENCAO: NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO. 

1A VIA 
0019458652 90000000001 03271522215 B 0000000000743? 

TIPO: OBRA/SERVICO - NOVA ART - NUMERO: 14201 6000000031301 700 

CREA-MG - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 

38mm Do BRASIL 001-9 0019453552 90000000001 03271 .522215 e 0000000000743? 
Local de Pagamento . I Vencimento 

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO 09/09/2016 

cadente Agéncia! Código Cedente 
3394-4100005780-0 

ART NACIONAL: PROFISSIONAL: MG-36102ID 

PC FRANCISCO CAMPOS , 410 - CENTRO - 37925000 - PIUMHI f MG 

. Sacador/Avalista: 

Data Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Numero 

1010812016 3271522 RC N 10/0812016 000000000013271 522 

N° ContaJRe-spo. Caneira Especie Moeda Quantidade r Valor 1(=) Vator Documento 

18 R$ (Real) X 74,37 

Instruções 2(-) Desconto/Abatimento 

TIPO: OBRAISERVICO - NOVA ART - NUMERO: 14201600000003301700 
3(-) Outras Deduçães 

ATENÇAO: NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO. 40') MOTaÍMUIIE 

'NIVIA 50+) Outros Acrécimos 

6(=) Valor cobrado 

sacado: 

ODECIO DA SILVA MELO 

Il IllIII|l\l||\|\||\1|l|l|!II||I|HI|1|III|I||||N|Ill|||H|I|lll|I|1|0|l|||||  I”  



Obras Públicas - Jurisdicionado - Revision: ? Page 1 of 2 

 _       
REFERHTENA àmcomosiçàó mWfmx, Tipo vopmçâo TAPA   m* v: s E LQGBAJJOUBOS 311321983. .DE DIVERSOS 

à _  p;  “ínAfí-zzwrpàb num. MG.;      
  ' X1335' ?É-Eçó" :c›-1*'"°óãí§6; ' ' 

PROCESSO 'LIcITmónI" H9' “32172016 

Atendimento ao Usuário: Central de Relacionamento com o TCE 

httpsz//geoobras.tce.mg.góv.br/juñsdicionado/ 1 1/09/2014 
S 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

saaegiuifânetoniinexombr CNPJ: 23.782.8I6¡0001l0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) 

Pça Zeca Soares, 211 - 37925000 PIUBIHIIMG - Telefax 3763714332 ' 

PORTARlA-SAAE-PlU-024l2016 

"NOMEIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO oo 
SERVIÇO AUTÔNOMO o; ÁGUA E ESGOTO 
DE PlUMl-ll-MG. NO PERIODO os JULHO DE 
2016 A DEZEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS 

PRoVlDÉNcll-ts" 

0 Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 
127I2016 de 07I07I2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Fica nomeada a Comissão de Licitação do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais composta pelos 

seguintes membros: 

- Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Presidente 
- Sônia Roseni Costa - Secretária 
- Rosiiaine Ferreira Silva Figueiredo - Voal 

Suplentes: 

1°. Márcia Silveira Silva 
2°. Nelson Aleixo de Souza Júnior 

Art. 2°) - Os servidores acima designados. quando convocados 
deverão apresentar-se à Presidente da Comissão de Licitação para atuarem nas 

A sessões, das licitações. no dia e hora marcados. 

Art. 3°) - A presidente da Comissão de Licitação e sua equipe 

realizarão as seguintes atividades: 

l - O credenciamento dos interessados; i ll - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 

habilitação; lll - A abertura dos envelopes de documentos de habilitação, o seu exame e 

habilitação; 



Õ 

 AAÊBÊ 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria@saaegíumhlcombr wwwsaaepiumhixonmbr CNPJ: 23.7B2.816I00O110 
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. 321/2016 
Modalidade: Tomada de Preços n. 01/2016 
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns na área de 
engenharia referente a recomposição de vala, tipo “operação tapa-buraco”, em vias e 

logradouros públicos de diversos bairros da cidade de PiumhiMG, em concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ) - cap 50/70, faixa “C”, padrão DER, incluindo pintura de ligação, 
usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a 

regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada, conforme normas 
recomendadas. 

A Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi iniciou processo de licitação visando à contratação de serviços de empresa de 
engenharia para prestação de serviços de recomposição de valas em CBUQ para atender as 

necessidades da Autarquia. 

. E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, 
antes de iniciar-se a fase externa do processo, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Pois bem, analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado 
por ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pelo Chefe da Seção 
de Redes, Ramais e Elevatória e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, atendendo a 

exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Depreende-se que, o objeto contratual se refere a serviços de tapa-buraco em 
concreto usinado a quente e, partindo-se do valor de referência estimado, R$313.518,40 foi 
eleita como modalidade de licitação a Tomada de Preços, por se enquadrar dentro do 
limite previsto no art. 23, I, “b”, da Lei de Licitações, no que agiu a CPL em conformidade 
com a Lei. 

Analisando ainda as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que foram 
elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e coerentes. 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93 determina a obrigatoriedade 
da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais em Procedimentos 
Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. Ç.) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria juridica da Administração  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, TOMADA 'DE 
PREÇO N° 01/2016, PROCESSO LICITATORIO N° 321/2016. MENOR PREÇO 
GLOBAL. O SAAE PIUMHI através da Comissão Permanente de Licitação torna 
público que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preço, nos termos da 
Lei n° 8.666/93 e alterações, e das condições fixadas no respectivo Edital. Convoca 
todos. os interessados a participarem. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 
recomposição de vala, tipo “operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos 
de diversos bairros da cidade de Piumhi-MG, em concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ) Cap 50/70, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, 
usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, 
inclusive a regularização e compactação do sub-leito, confecção de base 
compactada conforme normas recomendadas. Forma de julgamento: Menor Preço 
Global. Entrega da documentação e propostas: Das 08:00h às 08:59h do dia 
24/08/2016 na sala de Licitações localizada na Sede do SAAE, à Praça Zeca Soares 
n° 211- Centro, Piumhi-MG. Abertura: dia 24/08/2016, às 09:00h no mesmo local 
citado acima. O Edital na integra se encontra disponível no site 
www.saaeniumhi.com.br e no Setor de Licitações do SAAE de Piumhi-MG, telefax- 
(37) 3371-1332. Piumhi-MG, 05/08/2016. Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
- Presidente da C.P.L. 

CERTIFICAMOS PARA FiNS DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO AR IGO 12 DA l RGÂN 

(Li  
AvisoooMuNIciPio P0 na SFA “ 

PIUMHI e 

    
11H' .r 

    Maria das Graças 
PRESIDE LÍCÍÍSGÕW a contra os DA c P L 

- suis bibmm . me 
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ATA C.P.L. 01/2016 

ATA DE SESSÃO PÚBLECA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇAO- TOMADA DE PREÇO 01/2016- PROCESSO 321/2016 

Aos 24 (vinte quatro) dias do mês çle agosto do ano de dois mil e dezesseis, a Comissão Permanente de 
Licitação do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - 
Presidente , Sônia Roseni Costa, - Secretaria e Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo - Vogal , designada 
pelo Eng° Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE, conforme Portaria n° SAAE-PIU-024/2016 de 
08/07/2016, reuniu-se as 09:00 horas na sala de licitações do SAAE, situada na Praça Zeca Soares, 211- 
Centro - Piumhi-MG, em sessão pública para abertura dos envelopes Documentação de Habilitação 
referente ao processo licitatório n° 321/2016, na modalidade Tomada de Preço n° 01/2016, em 
cumprimento ao Edital publicado, tudo nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns na área de 
engenharia referente a recomposição de vala, tipo “operação tapa-buraco", em vias e logradouros 
públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-Mg, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 
Cap 50/70, FAIXA “C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de 
massa asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a rggulgrizaçãg e compactagàg gg sub-leito, 
confeggãg de base comgactgga conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser 
executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda 
dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da 
autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e 
esgoto, transferência de padrão e outros serviços, conforme especificações do Anexo I deste edital 
enviadas as firmas do ramo. 
Até ás 08:59 horas do dia 24/08/2016 foram recebidos e protocolados pessoalmente, os envelopes de 
habilitação e propostas das seguintes empresas cadastradas conforme abaixo: 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
17.962.166/0001-91 INFRACOM PRE MOLDADOS PARA GIOVANI MACHADO MG-9.074.832 

INFRAESTRUTURA LTDA-EPP 

03.802.403/0001-42 UNIBASE CONSTRUÇÃO E ROVILSON ANTONIO DE M1-251.300 
PAVIMENTAÇÃO LTDA SOUSA 

Ato contínuo, o Presidente procedeu à separação dos Envelopes n°s 1 e 2 e solicitou aos Srs. Membros da 
Comissão e representantes presentes que os examinassem, ainda lacrados, quanto à regularidade de sua 
apresentação e rubricassem, os Envelopes nO 2 - "Proposta Comercial", que foram lacrados em única 
embalagem, a qual foi vistada pelos presentes, ficando sob a guarda da Comissão de Licitação até sua 
posterior abertura. 
Deu-se, em sequência, a abertura dos Envelopes n° 1 - "Documentos de Habilitação", para exame e 
rubrica de todos os documentos pelos Membros da Comissão e representantes presentes, ficando a 
documentação disponível para consulta dos interessados. Em seguida foi dada a paiavra aos licitantes 
credenciados presentes, em relação a documentação de habilitação das empresas participantes do 
certame, que nada manifestaram. 
Após detida análise da documentação apresentada, contando com o apoio técnico contábil da contadora 
Vera Lúcia de Oliveira Barcelos na qualificação econômico-financeira e com o apoio técnico do Engenheiro 
Odécio da Silva Melo na qualificação técnica, a Comissão decidiu por_ unanimidade HABILITAR todas as 
empresas participantes, quais sejam: INFRACOM PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA-EPP e 
UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, ressaltando que apenas a empresa INFRACOM PRE MOLDADOS 

enquadra como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e irá usufruir das 
prerrogativas e dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06. Como não houve manifestação 
PARA IN FRAESTRUTURA LTDA-EPP, 

8.666/93 (aliás desistiram expressamente de interpor recurso, conforme declarações firmadas na 
Sessão) esta comissão prosseguiu para a fase de abertura das propostas comerciais ás 10h do dia 2 
(vinte e quatro) de agosto do ano de dois mil e dezesseis, esta Comissão de licitação após análise 
exame das propostas, à vista das exigências constantes do edital, cujo critério para a classificação das 
propostas foi o menor preço GLOBAL, após verificada a sua compatibilidade com o preço de mercado 
conforme consta do orçamento base, chegou ao seguinte julgamento das empresas participantes : 

CLASSIFICAÇÃO LICITANTE PREÇO GLOBAL (R$) 
1° Lugar INFRACOM PRE MOLQADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA-EPP R$262.400,00 
2° Lugar UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇAO LTDA R$293.116,80 
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Foi dada a palavra aos licitantes presentes sobre analise e classificação das propostas que nada 
manifestaram, tendo desistido expressamente de interporem recursos desta fase, conforme declarações 
firmadas nesta sessão. Sendo assim uma vez encerrado a fase de julgamento das propostas o feito sera' 

encaminhado para homologação e adjudicação pela autoridade superior. 
Nada mais a ser tratado recomendou o Sr. Presidente o encerramento desta reunião, Iavrando-se a 
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão e , por mim Sônia 
Roseni Costa que secretariei a sessão. - 

WMM/W Presidente C.P.L.: 

Maria das Gr s ãira Barros Goulart 
Secretária C.P.L.:  Vogal C.P.L. 

Sônia Roseni C$ta 
#â 

Rosiiaine F. Silva Figueiredo 

M. 
Odécio dg Silva Melo 

Eg° Civil-CREA-MGOOBÕIOZ-D 

 Apoio técnico: 

Vera Lúc¡ d/e Olive ra Barcelos 

Chefe da Seção de Contabilidade 
Técnica em Contabilidade-CRC-MG N°52.581 

@nba/w @(56 ÚÕKÍOCDJM  ,Locmvbj DHMX 
C/ ll/féázoiô' __ 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  
   

  

23.7828 z 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N** 321I2016 

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Presidente e os demais membros Comissão Permanente de Licitação 
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 Presidente recebeu e abriu 
os envelopes a ela encaminhados, apresentando ao final, o seguinte resultado, conforme a documentação anexa, 
numerada e rubricada pelo Presidente e a Comissão. 

 
03.802.403/0001-42 UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA x 
17.962.166/0001-91 INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP x 

Os trabalhos foram iniciados corn a presente Ata que, depois de lida. conferida e achada em conformidade com a 
documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem. 

Piumhi - MG, quarta-feira, 24 de agosto de 2016 

     ". r- 1-3; 
MARÍA DAS GRA ' '› F - ARROS GOULART 

ÂGE ' 'Í "-1 N STRATÍVÚ 
-  IA " 024/2015 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto' 
-s-i  

SONIA ÊOSENI C0 TA Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
AJUDANTE ADMINIST TIVO FlSCAL 

Sistema: MGFCompras - Habâlitacaoütrpt Prol: 10.405 f 2.016 Página 1 



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 ............ .. Tomada de Preço 

N° Processo ........... .. 1 I 2.016 

Tipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..." 10396 I 2016, quarta-feira, 24 de agosto de 2016 08:10:00 
Requerente. INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA 17.962.166I0001f91 

Finalidade... PROTOCOLO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PRO 
Deta|hes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosmrpt l Página 1 



JWÀÍÉ 
_art-r_ é** a   r r É» trãítjãi 

INFRACOlVI PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 I.E.: 00213450300-02 
RODOVlA MG 050 - KlVl 269 - PlUMHl-MG 

TEL- (37)3412-0106 - EMAIL- infracomconstrutora@yahodcombr 

PROCURAÇÃO 

A empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 17.962.166/0001-91, com sede à Rodovia MG-050, 

KlVl 269, Zona Rural, Piumhi-MG, neste ato representada pela sua Sócia-Administradora 

SOLANGE MARIA COSTA ROSA, brasileira, empresária, soí-teira, residente e domiciliada 

à Rua Orlando Lara, 33, Bairro São Francisco, Cidade de Piumhi-MG, portadora do RG 

MG-13316998 e inscrita no CPF sob n° 113.004.986-84, po? este Instrumento de 

@Ml MACHADO, 
brasileiro, empresario, solteiro, residente e domiciliado à Rua Orlando Lara, 33, Bairro São 

Francisco, Cidade de Piumhi-MG, portador do RG MG-9.074.832 e inscrito no CPF sob n° 

039.068.136-90 e lhe confere amplos poderes, para o fim especial de representa-la perante 

Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr 

o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi-MG, a fim de participar da licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇO n° O1I2016:TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, estando 

autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, 

formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, 

assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da cutorgante e tudo mais que for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento f¡ do presente mandato, pelo que darei por bom, firme e valioso. 

Piumhi-MG, 11 de Agosto de 2016. 

g InfraCOmÉ 
 ma, 694912» ÍQQOOU 

re-Moldadcuús Para Infraestrutura Ltda - EPP 
CNPJ 17.962.166/0001-91 
Solange Maria Costa Rosa 

Sócia-Administradora 
CPF 113.004.986-84 
RG MG-13.316.998 
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DECLARAMOS QUE CONFERMOS ESTA COÊIA COM 
O 0R|G1NAL E CONFIRMAMOS SUA EKATID 0 

  
cowssño PER ;ME DE LICITAÇÃO 

rrelra Barros nú a   T3638 E 
PRESIDENTE DA c.P.L. Licitações e Contratos - SAAE Plumhl - MG 
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 SEDE - BELO HOFNZONTE 

3 .  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -' j¡ ' E CERTIFICO o REGISTRO soa o nno:3121a11915.3 

nüfãzomEgne-àsáicgfnãgzasárnu¡Nrmesmuwaa LTDA¡ M” mm' “uma” 11:21  
PROTOCOLO: 14129913124 ánlg-Érüêg:  “ u I  I  l  |   “"““'°°35 14r29s.a12-4 

11- REQUERIMENTO  i 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
NOME: &NFRAOOM PREMDLDADOS PARA INFRAESTRWURA LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Con-terão) 

 requer a VHS” o deferimenio do seguinte ato: EMP I   m H llllliililllii 
VIAS oo ATO oo mismo oro-a or-:scmçño oo Aro: EVENTO 'Jfgímzzâgà- 

LI_ iooz - - ALTERACAO a Í ' f: 
i 020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 

i to 045 1 TRANSFORMACAO 
_ Í ' 2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

_ ."_""“"ã'.'2" 1 ALTERACAD os &nos; o ENTRE MUNICIPIOS DENTRO oo 
Í o hr ó MESMO ESTADO . 

Represa   fx ÊLALÚP UP ?t1 C°“t  24 Abri! 2014 

 

 

 

i _V Daia 

E24 USO DA JUNTA COMERCIAL 

1 uscisAo SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 

gNoatozs) Emuresarialtals) Igualgals) ou semcihanteis): l 

I' n SIM E SÍM Processo en'. Ordem l 

; A decisão t_ 

a 

i i --' ' I 

I Data ¡ 

¡ - i : 

|D NÂO __I__I_ E NÃO _J_l ! Responsável I 

¡ Daia Responsável Daia Responsável L _l I - . 

ÚECISAO SINGUILAR 2' Eligénçja 3° @agência 4o &dgénda _ 5¡ Exigênda E D Processo em exigência. Meia despacho em folha anexa) 'iu'- r,:__._.-  
.V of_ 

. Processo derorido. Publique-sa e arquiva-sa. D E]  ,ga v-Ê' 41_ E] ¡ 

i I. " - 

E] Processo indeferido. Publique-se.    ' _ ' _  ! 

I Data L - i IÉT-Rqéponsáva! É 

| DECISÃO COLEGWDA 2' Exigência 3” EXÍQÉHGIB 4' Exigénc 5" Exigência I 

' a Processo em exigência, (Vida despacho em rolha anexa) E] D ü ü Í 

E] Processo deferido. Publique-so a arquiva-se. 1 [j Fracasso indeferido. Pnabfique-se.  
_ _ _i':_r _í_,______________ ______í__ ____________ .__ ____________ ___ 

Oaia Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma | i-_ r _. 1 

| _ _ 

IOBbtRVACÚES 

f/WQXJOQÂ? WW m 
60.1756591-0- z-:uvéáfcxaa-,erõfTê " g. 3-3/08/1  

Certifico que este documento cia empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, Niro: 312101 1916-6 , 

Foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 31210119166 em 28/04/2014. Para validar est documento, 
acesse www.jucemg.n1g.gov.br e informe: N° do protocolo 14/299012-4 e o código de segurança QhAz. Esta có ía fo autenticada 
digitalmente e assinada em 30/04/2014 por Marínely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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 TABELIONATO DE NOTAS “AMÃNCIO CASSJNI NETO" 
' Tabelião: Marculo da Silveira cassiní    
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~~ - D S PARA INFRAESTRUTURA LTDA - P', Nire: 3121311916-6 , 

Ççrtlftcqquefste qocãlmentf d? egopnlfasrzlcílgfãlãêggâg ãâglítíglógêisozsob o n° 312101 19I66 em 28/04/2014.%a%validar este documento, 
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 : ATO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRAcoiA íPRE-MOLDADOS PARA 
“r INFRAESTRUTURA - EIRELI .«    

SOLANGE MARIA COSTA ROSA, 'nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, datptàe* e 'ss- A . 

nascimento 01I08I19B9, n° do CPF 113.004.986-84, documento de Identidade MG13316Q, .LW 
SSP, MG, com domicilio .l residência a RUA SIDNEY OLIVEIRA, número 370, bairro¡ distr í ' " '(- 

u». s.. r/çr-u: .s, 3-. CENTRO, municipio PIMENTA - MINAS GERAIS, CEP 35.585-000 resolve constituir umakgâ: &Jrfée A” › 

Empresa individual de Responsabilidade Limitada « EIRELI, mediante as seguintes cláusulas: O p 

Ctáusula Primeira « A empresa adotará o nome empresarial de INFRACOM PREMOLDADOS 

PARA INFRAESTRUTURA - EIRELI. - 

Cláusula Segunda - O objeto será PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E 

ESPECIALIZADOS DE ESCAVACAO, PAVEMENTACAO, RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS, 

MANUTENCAO DE VIAS RURAIS E URBANAS, DRENAGEM., SANEAMENTO URBANO E 

RURAL, CONSTRUCAO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

COLETORAS DE ESGOTOS, EXECUCAO DE OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL. 

CONSTRUCAO OU REFORMA DE CASAS, PREDIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, 

PRAÇAS, OBRA DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS, MONTAGEM DE PRE-MOLDADOS 

DE CIMENTO EM GERAL, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE CARGAS. - " 
'\ 

Cãausula Terceira '- A sede da empresa é na RUA SIDNEY OLIVEIRA, número 370, bairro¡ distrito 

” CENTRO, MUNICIPIO-PIMENTA - MG. CEP 35.585-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 1510402013 e seu prazo da duração é 

indeterminado. ' 

Cláusula Quinta - O capital é R$ 70.000,00 (SETENTA MIL reais), totatmente lntegraiizado nesta 

ato em moeda corrente do País. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo 'praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. ' 

Cláusula Sétima - A0 término de cada exercicio sociaL-em 31 de dezembro, proceder-se-á a 

6 

D 

EM 830a FIoo 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O(s) Administradoroas) deciaratm). sob as penas da lei, de que não estáião) 

impedidms) de exercer a administração da empresa, por ie¡ 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 crime falirnentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

ra a F I B 

imitações e Contratos - SAAE Piumhi- MG 

3% 

a propriedade. 

t 
Cláusula Décima -WO titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular eu 

'E 
,cu E 

MÓDULQ .NTEGMDOR, i, ,,,-,,,,,,',,,,,,, IIHIlIIIÉI IEII II IIIÉIIIIII Ill !II Mamma” 



.g2 ATO DE CONSTITUIÇÃC) càrzgí Itsfêrzíêfcésmeãváà-MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTBRÀ - ÉIFÊÉLI 

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusufa Décima Primeira - Fica eleito o foro de FORMIGA para o exercício e o cu 
mprlmento dos 

direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. 

PIMENTA. 8 de Abril de 2013.      j ,_  A* 

SOLÂ   
.. E MARIA CSTA RSA_ 

Titular/Administrador 

 g* uuurAconrencmLnossranbbsm ' ' ' 
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'INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA -fElREtLL-'ME - o : 

CONTRATO SOCIAL ° ' ' ' - - 

PorTransformação de Empresa individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) 

1 - SOLANGE MARIA COSTA ROSA, nacionalidade Brasileira, Empresária, Solteira, data de  
nascimento 01/08/1989, n° do CPF 113.004.988-84, documento de identidade MG13316998, ' 

SSP/MG, com domicilio/residência a Rua Sidney Oliveira, número 370, bairro/distrito Centro, 
município Pimenta/MINAS GERAIS, CEP 35.585-000, TITULAR da empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI) INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA - 
EIRELI - ME, devidamente registrada na JUCEMG sob o n.° 3160005361-5, inscrita no CNPJ sob o 
n.° 17.962.166/0001-91. 

ADMITE-SE, neste ato, como sócio: 

2 - FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO, brasileiro, natural de Piumhi/MG, casado pelo 
regime de comunhão universal de bens, nascido em 04/05/1945, engenheiro civil, portador do CPF 
n.°141.076.198-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE 30044/0, expedida pelo CREA-MG em 19/08/1982, 
residente e domiciliado à Rua São Vicente, n° 110, Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000; 

TRANSFORMANDO sua empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas 
omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária: 

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de INFRACOM PRE-MOLDADOS 
PARA INFRAESTRUTURA LTDA. 

Cláusula Segunda - O objeto social será PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E 
ESPECIALIZADOS DE ESCAVAÇÃO, PAVIMENTAÇAO, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, 
MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS E URBANAS, DRENAGEM, SANEAMENTO URBANO E RURAL, 
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORAS 
DE ESGOTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL. CONSTRUÇÃO OU 
REFORMA DE CASAS, PREDIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRAÇAS, OBRA DE ARTES 
CORRENTES E ESPECIAIS, MONTAGEM DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EM GERAL, 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa passa a ser na RODOVIA MG O50 - KM 269 SN - ZONA 
RURAL - PlUMHI/MG - CEP.: 37.925-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 15/04/2013 e seu prazo de duração é 
T0 indeterminado. 

Cláusula Quinta -- O capital social de R$70.000,00 (SETENTA MIL reais), já totalmente integralizado, 
é aumentado para R$ 300.000,00, dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de valor nominal RS 

1,00 (hum real), cujo aumento é irltegralizado, neste ato em moeda corrente do Pais. assim QI 

      
 

distribuído; 

__ SÓCIOS N° DE QUOTAS TOTAL PARTICIPAÇAO 
SOLANGE MARiA COSTA ROSA 294.000 R$ 294.000,00 98,00% _ 

FRANCISCO MACHADO DE SOUZA 6.000 R$ 6.000,00 2,00% $ 
'ÊIDBTIÊL 300.000 RS 300.000,00 100,00% 

 '- la Quinta - A Sociedade responsabilizará pelo ATIVO e PASSIVO da firma Individual de 
reorlâ_ m'tada(E1REL|). Caafeeça/o co», ..a e_ 5% u, .  ”   &às; gado., 83/0 /iêm “r 

'U I "o 1'- . I' ,ía › 31 
I  .vlarláíi Gr as F -úlÀia//yà ' ' 

Os¡ erros Goulart l PRE 
L 01189508 a Con u: toa -. AAE Piumhi - MG 

Certifico que este documento da empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP Níre' 31210119166 
foi deferido e arquivado na .Iunta Comcrciaí do Estado de Minas Gerais, sob o n° 312101 19166 em 28/04/2014. Para VaIEdarIeste do umento, 
acesse »vwuujucengg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/299012-4 e o código de segurança QhAz. Esta cópia. foi au nticadat, 
digitalmente e assinada em 30/04/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas afterceiroszsgm... 
o consentimento do outro sócio, a quem ñca assegurado, em iguaidade de condições apreço direita _j 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando. se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 

  ...ñ 

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá à administradora !sócia SOLANGE MARIA 
COSTA ROSA que assinará individualmente com os poderes e atribuições de representá-la perante 
repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive Bancos, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula Nona: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, a administradora 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. 

'W Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima Segunda: Os sócios poderão, de comum acordo, Fixar uma retirada mensal, a titulo 
de “pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou dois) sóciois) remanescentem), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta: A Administradora declara, sob as penas da lei. de que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por Ie¡ especial. ou em virtude de condenação criminal, ou 

_#81 por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo, 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 Décima Quinta: Fica eleito o foro de PiumhilMG para o exercicio e cumprimento dos direitos 

e obrigações resultantes deste contrato. ' 0/ 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em (O1) via. 

    
 

 

.  "-  4.4 cisco Machado de 
CPF.: 141.075.Í95-72 

“arrasar i” 
Maria das Graça 

Pas¡ . LI _:_ - .- .- , 

Certifico que este documento da empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAES RUTU 

 CPF.: 113.004.986-84 

   
 

__ _ _ ifvw** "i" ' 011916-6, 
foi deferido e arquivado na .lunta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31210119166 em 28/04/2014. Para validar este documento 
acesse wwviujucemg.ing.gov.br e informe: N° do protocolo 14/299012-4 e o código de segurança QhAz. Esta cópia fo' utenticadz; 
digitalmente e assinada em 30/04/20l4 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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 INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTD 
' l CNPJ: 17.962.166/0001-91 LE.: 00213450300-02  RODOViA MG DSO-KM ZGQ-PiUMHi-MG TEL- (37)3412-0106 - EMAIL - infracomconstrutora@vahoocombr 1 

ANEXO IV .- DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME ou EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 321r2o1e 

TOMADA DE PREÇO N° 0112016 

A empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ sob o n° 17.962.166/0001-91, por intermédio de seu representante 

legal Sr.(a) Giovane Machado, portador da Carteira de identidade n° MG-9.074.832 e 

inscrito no CPF n° 039.068.136-90 DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), 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. 

D Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

“N 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° 8.666/93. 

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

Piumhi, 24 de Agosto de 2016 [L 

ÓPIACOM DECLARAMOS que CONFERIMOS ESTA c 

OORIGMALECONFIRMAMOS sua EXATIDÃO  mi m' 0” Ó Q W 514.581.915 / Giovani Machado É? 
DE LicnAçÀa* 

C0M|55Â° PER Empresário 

F relra Barros Goulart 
Maria das Pigêállgeâfa m_ cm_ “ . MG Licitações a contratos - SAAE Plumh¡ 



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 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes na data de sua expedição. 
INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 
Número de Identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 
3121011916-6 17.962.166/0001-91 18/04/2013 15/04/2013 

Endereço Completo: el* 

RODOVIA MG 050 KM 269 SN - BAIRRO ZONA RURAL CEP 37925-000 - PIUMHI/MG 

Objeto Social: 
PRESTACAO DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E ESPECIALIZADOS DE ESCAVACAO, PAVIMENTACAO. RECOMPOSICAO 

DE PAVIMENTOS, MANUTENCAO DE VIAS RURAIS E URBANAS, DRENAGEM, SANEAMENTO URBANO E RURAL. 

  

 

 CONSTRUCAO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETORAS DE ESGOTOS, EXECUCAO DE \.._ OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL. CONSTRUCAO OU REFORMA DE CASAS. PREDIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS. 
PRAGAS. OBRA DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS, MONTAGEM DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EM GERAL, LOCACAO 

DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. 

Capital Social: R$ 30000000 Microempresa ou Prazo de Duração 
TREZENTOS MIL REAIS EmPresa de Pôquer"? 

Capital Integralizado: R$ 300.000,00 ?me INDETERMINADO 

TREZENTOS MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar '-' 

n°123/06) 

SócIo(s)/Adm¡nistrador(es) 
CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

141.076.196-72 FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO xxxxxxx R$ 6000.00 SOCIO 

113.004.986-84 SOLANGE MARIA COSTA ROSA xxxxxxx R$ 294.000.013 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 16/08/2016 Número: 5816585 

Ato 223 - BALANÇO 

Empresas) Antecessorms) 
' Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação j INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 3160005361-5 31210119166 xx TRANSFORMACAO T” INFRAESTRUTURA - EIRELI - ME 

NADA MAIS# 

DECLARA/AOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA com 

OORIGINALECONFIRMAMOS SUA EMTIDÃO elo Horizonte, 22 de Agosto de 2016 10:37 . _ 

DE IQ o 05.5.5346_ ~ .. Mr' u _ uCEM E¡ 
EM E 

MARIN v E PAULA IM _ - 'game Ó¡ 

se RETÁRIA oE-v- A* 60.4 - › 0,' 0 g Há* 
COMISSÃO PERMANENTE DE LIITAÇAD 63.0 +9' 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certiñcada digitalmente. Se desejar c 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (wvw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pod 

valídada de duas formas'. 
Uvalidação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0160001808217 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
16/520878-0 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

É 

É Praça Zeca Soares, 211 
ã 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Tomada de Preço 

N° Processo ........... .. 1 I 2.016 

«Two de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

ProtocoIo..... 10397 I 2016, quarta-feira, 24 de agosto de 2016 08:50:00 
Requerente. UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 03.802.403lO001l42 

Finalidade... PROTOCOLO DOCUMENTOS HABILITAÇÃO E PROPO 
Detaihes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt  Págin õ 1 



DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA com 
o 0R|G|NAL E CONFIRMAMOS sun EXATIDÂO 

EM @lí DE T !qse M  »l- . CMISSÃO PE  
Maria das GraçaÍFerreÍÍÊírros Goulart 

PRESÍDENTE DA C.P.L. 
Licitações e contratos - SAAE Plumhl - MG 
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CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 



.l Áfhkfu  

 WWWUNIBASEOONSTRUCAQCOMBR 

aírUnibase 
CONSTRUÇÃDE FAVWEHTNIÃD 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 01 12016 
PROCESSO LICITATORIO 32112016 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 23.782.B16I000110 - 

COMISSÃO PERMANENTE DE LIcITAçAo 
Praça Zeca Soares, 21 1- 37925-000 PlUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

NATUREZA_ DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 

recomposição de vala, tipo "operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos 
bairros da cidade de Piumhi-MG, em concreto betumlnoso usinado a quente (CBUQ) cap 50170, FAIXA 
“C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica 
da usina até o local da obra, , inclusive a regularização e compactação do sub-leito, confecção de 
basecompactada, conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando 
solicitados pelo SAAE e de acordo corn suas necessidades; para atender a demanda dos serviços de 
manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, 
como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e 
esgoto, transferência 'de padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste instrumento 
convocatório. 

Empresa:. Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n°. 033024031000142 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal 

nr. 7539510014, sediada na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- centro, na cidade de Betim - Estado de 

Minas Gerais - CEP.32600-240. E-MAII.:unibase@unibaseconstrucamcommr - tellfax(31) 3593.2140. - 

TELJFAXCH) 3593.2140. 

DATA: BETIMWIG) 24 DE AGOSTO DE 2016 

"DOCUMENTAÇÃO" 
ENVELOPE N” 01 

)\ 

1 .Jun UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO - BETIM/MG - CEP.326U0-240 i '22/08/2016 

CAPA TEL/FAXBI) 3593.2140 19:07 
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Secretaria da Micro a Pequena Empresa da Presrdànda. da Fte-publica “D16 l nã, 

Secretaria de Ftadonañzaçan e Sinrpiirinaçao Juceus ' i _ 

Departamento do Registro Empresarial e integração 
uma . rar- sem  

   
       

 

 
 
  
 

 
  

' à' ' ' _  Secretaria de Estado da Desanvolvimerlto Ecorúnioo de Minas Gerais NIRE (da seda ou iitiat. alarme a código da Natureza N* da Matricula do Anenin         
.seus tor em cw¡ UF) Juriíaca ' Aurdlar do Camarao 1 51441 .669'2 

31 205873933 2062 
1 - REQUERIMENTO ILMO(A). SFNA). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAÍS 

NOME: UNIASE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP i 

(da Empresa ou do Agente Auadiiar do Comércio) 'requer a V.S' o deterimento do segúrrte ato'. N! FcnmEmp 

N' DE cóoroo córneo       
.VtAS oo no oo EVENTO OTDE osscnrçio no ATO r EVENTO -5163180617305 

_- E 'lona - - .que RACAO 
' 051 ! GONSOLIDACAO i E CONTRATOÍESTATUTD 

2005 1 NÍSTHADOH 

. _______ _z __.._ 
a D v 1 

BETIM :   _ V . 

/N    E] P Lol Assinatum: .  l 
-. 5 _ f Telefoneda 331 ?R011 91/.n 

Conf; 19 .turno 2015 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERC|AL ,  nec !são smoumn ü DECISÃO GOLEGIADA E 

T mamas) Empresarlnitals) lgultals) ou 5EHI3|hnuÍB(8): 

IU 5M D si" Proceãs: eimaOrdam 
a: s o 

I' .f 

Dale 

E] Não _J___f____ [j NÃO _r__¡___ ________ Responsável 

Dam Ftesponsàvei Data Responsável / 
nEctsào SNGULAÉ A 2' Exigàmia 3' Exigência 4¡ Enggnd I Edgard¡ ü Processo em emgãncla. [Vida despacho am folha anexa) L1 ena _ rdeut_ 

ç BÇProcassu deferido, Publique-sa e arquiva-se. a l D U1" de 3% 
D Processo _metem Pubaqwm Matricuiar 01371410 

r n. . 
. . _ Q1.-?na.s/c _ 

i DEGSÀO COLEGMDA -' I JUNTA COMERCIAL oo FSTADO o: MINAS GERA s Í ' ' - 

. .- - .^. _ - ¡ , 
l Ú Processo am axrgenda. (Vide daspachn em folha anexa  cam-mcg o REGÉTRO sua o “no 5500.57¡  
. .Ú Processo deferido. Publique-aa e arquivo-se. M"" E" nmrmm' m' 

'° 1 D Fracasso ¡rdamddm pubnqueãa_ IUMIBASE cuu-vnucnoe ?AUJIIEMYABIO un: 75W:  
Protocolo: 1a M41 .ssa-z 'n' 

' ...__-'_.__/ _.__..._.__ RHIIUEI! _ f., ' Data Vaga¡ tuga¡ . -,_ u" ' 

' Presidente da Turma 

¡OBSERVAÇÕES 

É TABELIONATO 1'- orricro DE    !.=-.I_\.._¡_.¡.._A5_ Av. J.K..25'2JÊ§9 EÊÊÍÊa-¡ÉÊ Í  
@conheço Sernelhan (s) s) firma (s) abaixo: ,Io Da nun . . . . . . . . . . . .. 

J 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o n° 5B013273 em 2110712016 da Empresa UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP. Nire 31205378933 e 

protocolo 164418692 - 2010712016. Autenticação: BOCA26D99E9C91TFF1ABD1F12CFA40D63FB85FBE. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária- 
Geral. Para validar este documento. acesse www.¡ucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16I441.B69-2 e o código de segurança 7f3Y Esta 

cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2510712016 por Marinely de Pauta Bomfim - Secretária-Geral. 
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' Junta-Comercial do Estado de Minas Gerais _ 

5300213 Bill 2110112016 da Empresa UNlBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP, me 312u537a933 e 

' t lo 164418692 - 2010712015 Autenticação: BOCA2BD99E9CQ17FF1A8D1F12CFA4OD63FB85FBE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 

lgêrgfoPara validar este documento acesse www.iucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 161441 .669-2 e o codigo de segurança 7f3Y Esta 
.anta-iai mttantinada clioitalmente e assinada em 2510712016 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

n: E: ;n.- É c) -u a: 
na 

  NBR iso soomoos 

?E PBClP-H NÍVEL A - PMGP-H NIVEL A 

DECIMA SETIMA ALTERAÇAO CONTRATUAL 

LEONARDO ANTONIO DA MATTA. brasileiro, natural de Belo Horizonte/MC-'ncasado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 3110511975, empresário, arquiteto e 
urbanista, residente e domiciliado a Rua Aqueber Aristides Saliba. n°. 6B Apto 201 - centro, 
BetimIMG; CEP: 32600-208 portador da Cart. Identidade n°. MG-7.497.254 SSP/MG; e CPF: 
008.084.496-05; JULIA SA DA MATTA, brasileira. natural de CoroaciIMG; nascida ao 
2510711978. casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora Cart. Identidade n°. 
MG-10.905.863 SSP1MG; CPF: 039.874.656-70. residente e domiciliada a Rua Aqueber 
Aristides Saliba, n°. 68 Apto 201 › Centro. BetÍmIMG; CEP: 32600-208. 
Únicos componentes da sociedade denominada UNIBASE' CONSTRUÇAO E 
PAVIMENTAÇAO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n°. 03.802.40310001-42, contrato social e 
posteriores alterações contratuais arquivados na JUCEMG sob n°.s 3120587893-3 em 
1610212000; 2434370 em 1310612000; 2642384 em 2010812001: 2948760 em 0510612003; 
3277245 em 3110112005: 3742779 em 2810612007; 3786899 em 2610912007; 3902865 em 
2410312008: 4059793 em 0411212008; 4188559 em 0110912009; 4570843 em_ 2510412011; 
4707346 em 1911012011;4867582 em 1410612012; 4895485 em 2710712012; 4983750 em 
0910112013: 5173887 em 0111112013 e 5333785 em 1010712014. resolvem alterá~los, 
procedendo ainda sua consolidação mediante as seguintes ciáusulas e condições: 

ALTERAÇAO 

CLAUSULA PRlMEIRA - A sócia Julia Sá da Matta, possuidora de 690 quotas no valor unitário 
de R$1.00 (um real), cede e transfere neste ato todas as suas quotas. dando ampla e geral 
quitação das mesmas ao socio Leonardo Antonio da Matta. 

CLAUSULA SEGUNDA - O sócio remanescente obriga-se no prazo previsto no art. 1.033. 
inciso IV 0012002 e item 3.2.131 da IN1DREI n°. 1012013-anexo Il, com as modiñcações 
introduzidas pela INIDREI n°. 2612014. a providenciar a pluralidade do quadro societário no 
prazo de 180 dias. a contar do falecimento ou retirada, no caso de a sociedade estar reduzida a 
um único sócio, pela morte ou retirada dos demais. 

CONSOLIDAÇAO 

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a razão social de "UNIBASE CDNSTRUQAO E 

PAVIMENTAQAO LTDA - EPP". 

CLAUSULA SEGUNDA - A sede e foro é na cidade de BetJmIMG; a Rua Santa Cruz, n°. 510 - 
Sala 201, Centro - Betim/MG; CEP: 32.600-240. 

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade possui urna filial estabelecida na cidade de Arcos1MG; a 
Rodovia Br. 354 - Km 476 - zona rural. CEP:35588-000. NIRE. 3190217191-2 em 1911012011. 

inscrita no CNPJ sob n°. 03.802.4031D002-23. com objeto social de execução de obras de 

1 

RUA SANTA ceuz; 51o 1 SALA: 201 - cep: 32600-240 - CENTRO - BETIMMG 'i 
FONEIFAX: (31) 3593 2140 
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-' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
' Certifico registro sob o n° 5800273 em 21/0712016 da Empresa UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP. Nile 31205878933 e 
protocolo 164416692 - 20f07¡2016. Autenticação: BOCA26D99E9C917FF1A8D1F12CFA40D63FB85FBE. Marinely de Paula Bomfim - Sefretaria- 
Geral. Para validar este documento, acesse www.jucerng.rng.gov.br e informe n° do protocolo 161441569-2 e o código de segurança 7f3Y Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25I07I201B por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

à -   uma ISO 900112008 sí; U n Í   PBQP-H NIVEL A °°"“'"““"^“""'°“' PMQP-l-I NIVEL A 

construção civil em geral, terraplanagem, pavimentação em geral, obras de arte, drenagem. 
edificação, infraestrutura e limpeza urbana, manutenção viária em geral, serviços de fresagem e 
reciclagem de pavimentos e saneamento em geral, senriços de aplicação e comercio de 
preparados de asfaltos ou misturas betuminosas a base de asfalto ou betume Lrtilizado 
principalmente para revestimento de estradas. 

CLÁUSULA QUARTA - O Objeto social da sociedade é a execução de obras de construção 
civil em geral, terraplanagem, pavimentação em geral, obras de arte, drenagem, edificação, 
infraestrutura e limpeza urbana, manutenção viária em geral. serviços de fresagem e reciclagem 
de pavimentos e saneamento em geral, serviços de aplicação e comercio de preparados de 
asfaltos ou misturas betuminosas a base de asfalto ou betume utilizado principalmente para 
revestimento de estradas. 

CLAUSULA QUINTA - Seu capita¡ social é no valor de R$ R$6.900.000,00 (seis milhões e 
novecentos mil reais), totalmente subscrito, integralizado em moeda corrente nacional e 
divididos em quotas no valor unitário de R$1,00 (um real). 

CLAUSULA SEXTA - O quadro de participação societária e assim distribuído: 

Sócio Quotas R$ “lo 

- Leonardo Antonio da Matta 6.900.000 6.900.000,00 100 

Totais 6.900.000 6.900.000,00 100 

CLAUSULA SETIMA - Nas omissões deste contrato e em casos não previstos na disciplina 
legal que rege as sociedades limitadas, esta sociedade terá regência subsidiária pela Lei de 
Sociedades Anônimas. 

CLAUSULA OITAVA - Nos temtos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n°.10.406¡2002) a 
responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA NONA - As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser transferidas a 
terceiros sem o consentimento expresso do outro sócio, a quem tica assegurado, em igualdade 
de condições e preço, o direito de preferência na aquisição, se postas à venda, devendo o socio 
eventualmente interessado se manifestar no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias, contados de 
comunicação formal a ser expedida pelo socio que desejar alienar sua participação, total ou 
parcialmente. No silencio dos sócios, o sócio ofertante poderá alienar suas quotas a quem 
desejar. Se formalizada a cessão das quotas a quem quer que seja, deverá ser formalizada a 
alteração contratual pertinente. 

CLAUSULA DECIMA - Ao termino de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o 
administrador procederá à elaboração do inventário, Balanço Patrimonial e Balanço de 

lucros ou perdas apurados. 

RUA SANTA cRUZ.51 o i SALA'. 201 - CEP; 32600-240 - CENTRO - BETIMJMG 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A administração da sociedade pertence ao sócio 
LEONARDO ANTONIO DA MATTA, com os poderes e atribuições de representar a sociedade 
em juizo ou fora dele. podendo o mesmo assumir e liquidar compromissos perante pessoas 
fisicas e jurídicas, de direito público ou privado. ficando, entretanto e desde já, vedado o uso da 
denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais. seja ern beneficio próprio ou 
de terceiros. responsabilizando-se pessoalmente e assim o declara expressamente o sócio 
administrador que infringir este dispositivo. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Pelo exercicio da administração. o administrador terá direito 
a uma retirada mensal a titulo de pró-labore. cuio valor será livremente convencionado de 
acordo com as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DECiMA TERCEIRA - Ocorrendo o falecimento ou interdição de qualquer dos 
quotistas, a sociedade poderá continuar com o sucessor ou sucessores do falecido ou 
interditado. 
Se o sucessor ou sucessores do falecido ou interditado não quiserem ou puderem continuar 
com a sociedade_ os haveres destes apurados e liquidados com base na situação patrimonial 
especialmente levantado para este fim, serão pagos em 12(doze) prestações mensais e 
consecutivas, vencendo a primeira em 30 dias após o falecimento ou interdição. conforme art. 
1.031 da Lei 10.406/02. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Em suas deliberações, o administrador 
preferencialmente a fonna estabelecida no parágrafo 3°. Do Art. 1072 do Código Civil. 

adotará 

CLÁUSULA DEGIMA QUINTA - O sócio remanescente obriga-se no prazo previsto no art. 
1.033, inciso IV 0012002 e item 3.2.13.1 da lN/DREI n°. 10l2013-anexo ll, com as modiñcações 
introduzidas pela iN/DREI n°. 26I2014, a providenciar a pluralidade do quadro societário no 
prazo de 180 dias, a contar do falecimento ou retirada, no caso de a sociedade estar reduzida a 
um único sócio, pela morte ou retirada dos demais. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal, 
todavia. para suas deliberações, os sócios adotarâo preferencialmente a forma estabelecida no 
parágrafo 3°. Do artigo 1.072 do CC. tornando-se. portanto. a reunião ou assembleia 
dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito. sobre a materia que seria objeto 
delas. 

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - Todas as disposições deste instrumento ñcarn subordinadas a 
legislação em vigor, esclarecendo que as atividades iniciaram em 01 de março de 2000, e tem 
prazo de duração indeterminado. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - O socio remanescente declara expressamente sob as penas 
da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade e a participação na 
mesma, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por estarem sob os efeitos 
dela. a pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. ou por crime 
falimentar. de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
poputar. contra o sistema ñnanoeiro nacionat, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de BetimlMG; em desfavor de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
presente instrumento, bem como para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste Contrato. 

E, para constar, mandaram redigir e digitar o presente instrumento particular de alteração e 
_ consolidação. o qual assinam em via única, na presença de testemunhas, pelo que se obrigam 

j) a cumpri-lo, a fim de surtir os efeitos legais.    

 

a ,~ Betim, 15 de Juihi 

 
ONARDO ANTONIO DA MNITA - 

Testemunhas:      
TABEÍÕÍÍÉÍEÍATO Í" OF :; T. ' . 

~ › -. n" 21538393 - 1- 

- Cecilia Mari _ arinho Rocha - 
Cart. Identidad i -2.319.574 PCIMG 

 l  3 pe. s 5o R E 

- María da Graças da Conceição R os So a- _i 3 J Cart. Identidade MG-2. 155.920 SSPMG. 
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Serviço Autõomo de Água e Esgoto 
lícitas c saae iumhLcom. r wwwsaaepiumhicunnbr ' CNPJ: 233781816101301 10 

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

CERTIFICADO DE RE GIST R0 CADAST RAL 

Certiñcamos que a empresa UNIBASE CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃORLTDA- EPP, inscrita no CNPJ n° 03.802.403/0001-42, Inscrição 
Estadual n° 067.086.027.00-08, com sede a rua Santa Cruz , n° 510, Sala 201, Centro na 
cidade de Betim Estado de Minas Gerais, cuja objeto social é a execução de obras de 

construção civil em geral, ferraplenagem, pavimentação em geral, obras de arte, 
drenagem, edificação, infraestrutura e limpeza urbana, manutenção viária em geral, 

asfalto ou betume utilizado principalmente para revestimento de estradas, está 

devidamente cadastrada nesta Autarquia Municipal- Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG, em conformidade com aLei 8.666/93 e suas alterações. 
Certiñca, ainda mais que o presente Certificado tem validade por 90 dias. 
Todo referido é verdadeiro. 

Piumhi, 16 de agosto de 2016 

   RREIRA BARROS GQULART 

'PRESIDE C ISSÃO DE LICITAÇAO Sêf 

  1° OFICIO DE NOTAS_ AUTENT|CAÇÃO 
Canfarlda com original achadaconfo u 

  J ão Batist Lara - Ha da Carmo AQUÍW? ' E59' J 
E3 Daiide Souza Trindade - ESC. J 
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svitUnibase  
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

BETlM(MG) 24 de Agosto de 2016 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 01 /201 6 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 233828161000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Zeca Soares, 21 1- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1 332 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição 
de vala, tipo "operação tapa-buraco", ern vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi- 
MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50I70, FAIXA "C” padrão DER, incluindo pintura de 
ligação, usinagem. aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito, confecção de basecompactada. conforme normas recomendadas, 
cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para 
atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
ligações de_ água_ e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidasneste 
instrumento convocatório. 

Empresaz. Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°. 03.802.403I0O01-42 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 7539510014, sediada 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240. E- 

MAIL:unibase@unibaseconstrucao.com.br - telIfax(31) 3593.21 40. 

rx 

DECLARAÇÃO - INCISO XXXIII DO ART 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Empresa Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n”. 03.802.403l0001-42 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-O8 e Inscrição Municipal nr. 753951001-4, sediada 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240, por 

intermédio de seu representante Rovilson Antonio de Sousa , portador dos documentos CI. MG. 1.251.300¡SSP e 

CPFlMF.199.531.516-87, DECLARA, sob as penalidades legais, para surtir efeito junto a SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

AGUA E ESGOTO - SAAE - PIUMHIIMG - MG, que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição da República Federativa do Brasil. do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nr. 8666 de 21 de Junho 

de 1993, acrescido pela Lei nr. 9854 de 27 de Outubro de 1999. ou seja, que no quadro de funcionários da 

empresa Unibase Construção e Pavimentação Ltda., CNPJ.03.802.403I0001-42, não possuem trabalhadores com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer trabalho a menores de 'i6 ( 

dezesseis) anos em mão de obra direta ou indireta, e não emprega na condição de aprendiz menor de (14) 

/\ quatorze anos. 

Por ser verdade, firma a presente declaração. 

 _ l ur .r/ÃÔô//a cap/á 
UNIBASE COÊPRUÇÃÉ PAVIMENTAÇAO 'K7 

Rovilson Antonio de Sousa 
Coordenador de Licitações 

CPFIMF.199.531.51 6-87 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO - BETlM/MG - CEP.32600-24O 

TEL/FAX(31) 3593.2140 
22/08/2016 

INCISO XXXIII DO ART 7" DA CF 12334 
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EDITAL TOMADA DE PREÇO N” 01I2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 2578231610001 1 o 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Zeca Soares, 21 1- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1 332 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição 
de vala, tipo "operação tapa-buraco", em vias e logradouros púbiicos de diversos bairros da cidade de Piumhi- 
MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA “C" padrão DER, incluindo pintura de 
ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito, confecção de basecompactada, conforme normas recomendadas, 
cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para¡ 
atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
Iiações de águae esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste 
instrumento convocatório. 

Empresaz. Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°. 033024031000142 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 75395/0014, sediada 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240. E- 

MAIL:unibase@unibaseconstrucaacom.br - tellfax(31) 3593.2140. 

ANEXO Vl - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A Empresa Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°. 035024031000142 - inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 753951001-4, sediada 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240, por 

intermédio de seu representante Rovilson Antonio de Sousa , portador dos documentos Cl. MG. 1.251.300iSSP e 

CPFIMF.199.531 .516-87, DECLARA, sob as penalidades legais, para surtir efeito junto a SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

AGUA E ESGOTO - SAAE - PIUMHIIMG - MG, que conforme exigência contida na Lei 81366193, artigo 32, § 2°, 

Declara não haver fato de impeditivo no que diz respeito a habilitação¡ participação para a presente licitação, por 

não ter ou estar sofrendo nenhuma penalidade no âmbito da Administração Federal, Estadual ou Municipal, 

centralizada e autárquica, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, arcando civil e criminalmente 

pela presente afirmação, bem como da total aceitação das condições do processo licitatório acima mencionaA 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

” ' f//a ?ÃOÁ/@fw 
U lBASE1ÍñgTR PAVIMENTAÇAO LTDA 

Rovilson Antonio de Sousa 
Coordenador de Licitações 

CPFlMF.199.531 .516-87 

UNlBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA '1 
RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO - BETlM/MG - CEP.32600-240 22/08/2016 

ANEXO VI - RESPONSABILIDADE TEL/FAX(31) 3593.2140 12:04 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização Cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚWRODHNSCWGÃO COMPROVANTE DE INscRIçÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABEHTUHA 0330240310001 -42 1 6/02 MATE.: cADAsTRAL “m” 

NOME EMPRESARIAL 

IJNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

TÍTULO DD ESTABELECIMENTO [NOME DE FANTASIA) 
tinta-art 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIvIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

4313-44-00 - Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcuNDARIAs 

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.91 -6-00 - Obras de fundações 
41 .20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.120-011 - construção de obras de arte especiais 
4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
IrrIgaçao 
4634-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
38.114-011 - Coleta de residuos não-perigosos 

DDD IGD E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJUFIÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOU RO NÚMERO COMPLEMENTO 

FI SANTA CRUZ 510 SALA: 201; 

CEP BAIFIFIOIDISTHFFO MUNICÍPIO UF 

32.600-240 CENTRO BETIM MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

E.DPRADO@TERFIA.COM.BFI (31) 3592-8212 

ENTE FEDEFIATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *iii* 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃD CADASTRAL 

ATIVA 27/03/2005 gif 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ' tttiftw* iiiititi 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nã' 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido nO dia 22/08/2016 às 08:34:12 (data e horade Brasilia). 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/08/2016 



 = Secretaria de Estado de 
_ Fazenda de Minas Gerais Comprovante de Inscrição Estadual 

DADOS GADASTRAS “y 

'NscmçÃoEsTADuALz 067086027 00-08 CNPJ¡ 038024030001-42 

NOME EMPRESARIAL -. 

UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTZ-\CAO LTDA - EPP 

NOME FANTASIA : 

_ CNAE-F/DESCFIIÇÃO : 

Obras de terraplenagem 

NATUFEA JURIDICA : FEGIME DE FEC OLHIIVIENTO : CATEGORIA : 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DEBITO E CREDITO MATRIZ 

DATA DA INSCRIÇÃO : MEI : 

17/07/9000 Não 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO : DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO : 

x ATIVO j / ENDEFEÇO DO ESTABELECIMENTO W 

CEP : LF: MUNICIPIO : 

32600240 MINAS GERAIS BETIM 

DSFRTFO POVOADO -. 

BAIRRO : 

CENTRO 

LOGRADOURO : 

RUA QANTA ("RUZ 

NUMERO : COMPLEMENTO : 

510 SALA 201, 

\COMPLEMENTO DE CEP: g 
f EMmDO EM W 

16/O8/2016 16 35 54 
K j 



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: UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA- EPP 

CNPJ: 03.802.403/0001-42 

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 
Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacionai (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
,w todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie 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 nE 8.212, de 24 de juiho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwwwpgfn.fazenda.gov.br>. 

- Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nE 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 17:20:12 do dia 02/08/2016 <hora e data de Brasília¡ 
Váiida até 29/01 /201 7. 

Código de controle da certidão: 1cA0.24D1.F9AC.069D 
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

l dc i 02/08/2016 17:34 



SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 02/08/2016 

“E935” CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
31/10/2016 

NOME/NOME EMPRESARIAL: UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

INscRI "o ESTADUAL: 
067086 2700438 CNPJ/CPF: 03.802.403/0001-42 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA SANTA CRUZ NÚMERO: 510 

COMPLEMENTO: SALA 201, BAIRRO: CENTRO CEP: 32600240 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BETIM UF: MG 

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de__arro amento, de sentença 'em ação 
de separação judicial, divorcio, ou de partüha de ben; na uniao estável e de escritura publica de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da enmresahalcançando 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 d__a Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidao de debitos tributários => 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000166655596 

1de1 02/08/2016 17:43 
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    CAI ::creo a "   
Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03802403/0001-42 
Razão Social: UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 

Endereço: R SANTA CRUZ 510 SALA 201 / CENTRO / BETIM / MG/ 
32600-240 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 13/08/2016 a 11/09/2016 

Certificação Número: 2016081301434303483000 

Informação obtida em 15/08/2016, às 08:24:34. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
\nrwwucaixahgovbr 

htipszllwwwsifg e.caixa.govbr/Empresa/Crf/Crf/Fg eCFSlmprimirPapeI.aspwARPessoaMatriz=8917824&VARPessoa=891?824&VARU1'=MG&VAR|nscr=. . . 1/1 
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gonna JUDICIÂREO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 03.802.403/0001-42 
Certidão 11°: 74107675/2016 
Expedição: 02/08/2016, às 17:23:54 
Validade: 28/01/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.802.403/0001-42, NÂO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e j rídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às o 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julg 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concer 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou c rrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério üblico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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TERÍMQ DE AUTENTzCAÇÀÇ 

Samara sxatçâ às Termas *Ea Abartiízíraê e da _gncazramento--dc Livro Dígigaã com características abaixo, per 

mim conferido à autenticada set; o n? 9956á§21 em aasraszzms. assinará:: digitalmente por Rogério 

Cecíiizíãííxamoe. Para vaiidaçâo da Autàrsiêcaçàê das Termos, deverá ser aaa-assado o sitio aaeíróniso do 
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Juma Conservas¡ da Estado de Minas Gerais 
Este LM:: foi protacaisdo sob o n” 185083364 no dia 2910412016. Os dados da autenticação estão contidas no Termo de Auiemícação que deverá 
ser vaiiáado conforme iníarmaçóas oonstanêas eo mesmo. 
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::mamã consumação a PAVMENTAÇÃO LTDA ~ ma» V 

Fama: 91 
Qiárío Livra w 12 

Termo de Abiàrtura 

Ccmíém este iivro üãário N” 12, 163 falhas. numeradas eletronicameníe ;e 

seguidamente do N” 1 ae N” 363, raíearente ac: período de ü1f0$f2015 a 
Síiízfeüãã e servirá para os lançamentos das oparações próprias do 
estabeâecimentc do contribuinte abaixo dascrãío, cfe. Decreto Faderai m9 

$4.5ñ?¡69; art. 69 e seu § 19 e _art_ “É” e íN/ÕRE¡ M9 H ?JE Ó5f12¡2i313. 
Encerramento do Exercíeím Social em 31 de üazembro de 2035. 

Nome da empresa : UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃQ LTÚA - EPP 

Endereço :Rua Santa Cruz, a9 5145), Sala: 201 

Cidade ; Beiim 

Bairm : Centro 

Estado 2 MG 

CEP : 32500-246 

Registro na Junta : 312ü587893~3 

Data de Registro : *íêiüêiâüüü 

CNPJ : 03.802.483/0001-42 

Inscrição estaduai : OE7088DE7RGD~OS 

Ensarição municipal : ?53950914 

Betim., G1 de Janeiro de 2915. 

Leanardo Antônio da Matta Bavson do Prado ?í 
Sócio Asmiraissradcr Gontaécxr Resawsávai 

CFF: Düñdlõáàâwã CPF: isããâüámâíãs 
CRC: 3391 'IfMG 

Juma Cnmartàat do Estaca de Minas Garcia ,. 
sm Livro foi protocotada sob o n* 1$i308.93B-1 no dia 2919422915. Os dados de agremiação eaããe cortados no Termos de Amantícação qua d '-~=  
er variando ccnforme inmrmaçñw constantes da mesmo. 

  



1. 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP 
::um » 933024931000142 

BETIM í ras 

Baianço Patrimonial Encerrado em 31 de Dazemhm de 2,015 Folha: 180 

ATIVO 
ATWO CIRGULANTE 
:Disponivel 
Caixa/Bancos &46334 
Bancos conta Animação 3.264.109,21 
T ata¡ do mspcnível 3.2?3.572,66 

REALIZÁVEL 
Clientes Diversos 4.185.796,58 
Creditos Fâscais 44.218.233 
Tizulos a Receber 2.629.251,02 
Tata¡ do Reallzávei 6.360.265,91 

Tata¡ do Ativo Circulante 10.133.338,56 

greve NÂg gtggg 555515 

Permanente 
!mobilizado 2.351 .$21,90 
(›-) Depreciaçôes (?69.B2-3,25) 
Tata! do imobilizado › 1.581.198,65 

Total do Permanente 1.585.198,85 

Total do Atlvo Não Circulante 1 .581 .19855 

TOTAL DO ATIVO 1 *Í .'71 5.037,21 

Leonardo António da Matta 

86cm Administrador 
cm:: aaansmtsama 

Davson do Prado 
GRC-MG N” 33.51? 

CPF: 199.530.036-83 

Junta Camaras! do Estado de Minas Gerais 
ste Livro fo¡ prumcofadn sob o n* 161130613136-1 no ::ia aew-sauna. os dadas de auternãicaçãn asia:: contidos m: Temo de Autenticação que 

ser vañdado conforme infnrmações wnaiames da mesmo. 
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UNEBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP 
CNPJ - oaauzaoamoaa .42 

BETIM IMG 

Balanço Patrimonla! Encerrado em 31 de Bezembro de 2.015 Fama: 161 

PASSIVO 
PASSIVO CERGULANTE 
Fornecedores üiversos 396.181,98 
Empréstimos 202.717,02 
Obrigações Fiscais e *Tributarlas ?055825 
Qbrigações Sociais e Trabalhistas 122.929,95 
Provisões 1 52365.44 
Contas a Pagar 2.659.134 

Total do Passivo Circuiante 947.81 1,98 

PASSWO NÃO CERCULANTE 

Exigível a Longo Prazo _ 

Finame 453.166,53 
Tata! Exlgivel a Longo Prazo 453.186,53 

Tata! do Pasaâvo Não círcuiante n n 4153.13.53 

 
Capital sonia: - secueoepo 
Reservas da Lucros 3.414.058.7D 

Total do Patrimônio Liquido 19.314.058,70 

TOTAL DO PASSiVO 11.715.037,21 

Leonardo António da Matta Davson do Prado _\ 
Sócio Aemmawauor CRC-MG N* 33.917 ' 

cp:: 903.034.488-65 cw: 1aasaams-sa M 

  - Junta Cmmrciai do Estado de Minas Gerala 
ate Livro fo¡ _protocolada sem a a” 1513953354 no dia 2910412016. os dados de amenticaçãb estão contidos m: Term:: da Amenticuçãc que a 

ser validado conforma infoxmaçóaa ::casinhas do mesmo. 
  . 

pág. 1512154 



UNIBASE ÇONSTRUÇÃO E PAWMENTAÇÃO LTDA ~. EP? 
CNPJ - 933924931009142 

BETIM 1 MG 

Demonstração da Resultado do &xercício de a1 .oz a 31.12.2015 Faixa: ?B2 

Receita Operations: 10.426.235? 
(à Deduçàes 752,374,88 

Receita Líquida 9.673.849,69 

(-3 Custo âewíços Prestados 4.551.205,63 

Resuttaáo 3mm 5.092.644.126 

m Receitas Financeiras 343.959,18 
(a Despesas Operacionais 1.905.988,95 
(-3 !Despesas Financeiras 8.308,52 

Rasuitaáo operacianal 3522.3053!? 

(+) Outras Receêtas 28.380,98 

Resultado Antes do imposto de Renda 3.55a.58s.?5 

p) Provisaçào p! Ccntribuição Social 14233112? 
(u) Provisâe p¡ imposto Renda 26160241 

Resumão Liquido do Exercicio 3.14G.5?3,07 

Leonardo Antônio da Matta Dawson do Prado 
Sónia Aqmsazwaam CRB-MG :eu 33.94? 

cw: ooaoamasmua cw: 199.539.036-83 

 
 33:9» 

Junia Camarada¡ do Estado de Minas @mas ' - 

fãste Livre fa¡ pmloootado sab o n** wanessa-t na dia gaiwzoxa, Os dadas de autanticaçáo está:: WHÍÍCÊGS no ?emo da _Amanticaçãa que dave '  ser mudado cmfezme ¡Mamaçàas constantes dp meamo. 
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UNiBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP Foiha: 163 
Diário Livro N ° 1 2 

Termo de Encerramento 

Cantém este livro Biário N” 12, 163 folhas, numeradas eletronicamente e 
seguidamente do N° 1 ao N** 163, referente ao perêodo de 01/01f2015 a 
31/122015 e serviu para os !ançamentos das operações próprias do 
estabeiecimento do contrlbuãnàe abaixo descrito. , cfe. Deereào Federal m9 

64.567f69; art. a9 e seu § 1° a art. 79 e IN/DRE! N** 11 (BE osxazrzzns. 
Encerramento do Exercício Social em 31 de Dezembro de 2015. 

Nome da empresa : uNisAsê GONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA ~ EPP 

Endereço :Rua Santa Cruz, n* 510, Sata: 201 

Cidade : Betim 

Baino : Centro 

Estado : MG 

CEP ' :saaco-zác ' "  ' ' 

Registro na Junta : 3120522389345 

Data de Registro : “E6KU2I2DGO 

CNPJ : O3.802.403/0001~42 

Inscrição estadua! : 06'?O86027.00~08 

Inscrição municípa¡ : 75395100141 

Beam, 31 de Dezembra de 20í5. 

Davson do Prad 
Contam: Respansávet 
CPF: '19§.S30.ü36«53 

CRO: 3391?:'MG 

Leonardo Antônio da Matta 
Sócio Admmistradnr 

CPF: 0DBJ384A95~05 

Junta Comanda¡ do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o n** 151313544303-1 no dia 2915412016. Os üadoe de auíantiaaçãu estão contidos no Termo de Autemtcaçáo que :tava 

ser vaãídado conforme informações constantes do mesma. 

pág. 1631564 



  

UNIBASE@UNIBASECONSTRUCAOLOM.BR base 
couunuuuarmsncmw gâguni 

  M_ a m. m» !m *ri 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 

recomposição de vala, tipo "operação tapa-buraco”, em vias e logradouros púbiieos de diversos bairros da 
cidade de Piumhi-MG, em concreto betuminoso uslnado a quente (CBIJO) cap 50170, FAlXA "c" padrão DER, 

incluindo pintura de Iiação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da 

obra, , inclusive a regularização e compactação do sub-leito, confecção de hasecompactada, confonne 
nonnas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo 
com suas necessidades; para atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de 
água e coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica 
danificados quanto se executa as ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e 

nas condições contidas neste Instrumento convocatório. 

UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITO NO 
CNPJ SOB O NR.03.802.4D3IOD01-42, SEDIADA NA RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO -, NA CIDADE 

DE BETIM - ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.32600-240, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE ABAIXO 

ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS DEMONSTRAÇÕES ABAIXO CORRESPONDEM A SUA 

REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA; 

    
10.1 33.535,56 ATIVO cmcuunr: (Ac) as 

REALIZAVEL LONGO PRAZO (RLP) - 
ATIVO TOTAL ' (AT) R$ 1 1.11 5.037,21 

PASSIVO CIRCULANTE (Pc) ns 947.31 1,93 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO (su) ns 453.166,53        w 

 

Liquidez Corrente(LC) LC=  LC=1D,6S 

Liquidez GerauLG) LG= Em_ LG= 733 
PC+ELP 

solvência üeraltsG) SG=  5G=8,36 
P 

Índice de Endivldamento(EG) EG= -Pcfík- EG= 0.12 'x 

 
.f @JemÃÃáçaÃé/éáqããíííçío/Êâe 

ROVILSDN ANTONIO DE SOUSA 

CPF¡MF.'I9S.53'I .51 6-8"? 

 
CPFIMF.199.530.D36-5 

UNIBASE CD NSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO - BETIM - MG 

18:59 - 22/08/2015 TEL/FAx(31)3593.214o 
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COMARCA  BETIM ~ DISTRIBUIDbR CÍVEL E CRIMINAL  ' 351 2- 1 8 
M43 

Rua Professor Osvaido Franco, n** 55 - CEP: 32.600-234 w Centro ~ F one": 0XX31 

2%  à 
*feita-ara não 
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_ _ _ Eu,íàudrey Rijane Batistambeiro, Agente Judiciário 
da Comarca de_ Betim-MG, no exerñícío de minhas funções, na forma da Lai, etc... 

  

CERTlFICO nai-forma da Lei, e por mefharyéê-»sícêo requerido, para os devidos fins, 
que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL referente 

ao Processo Juciàcial Eletrônêo - PJE, nesta Comarca, _até a presente data, nas 

ações especificgías” de CONCORDATA PRÉ-VÊÊTIVA, CONCORDATA 

SUs-?ENSSVA FALÊNCiA DE _EMP'RE_SÁRIGS, SOCIEDADES EMPRESARiAIS, 
MICROEMPRESAS- E EMPRE-SAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇÃO 

Junlcw. nada constar em tramitação contra: UNIBASE CONSTRUCAO e 
PAVIMÉNTAGAO LTDA. - EPP, CNPJ':'03.802.~403IOU0142. A presente certidão 
não -exciui a possibilidade da existência de outrãÊ Ações de natureza diversa 
daquelas' aqui mencionadas'. Certidão composta de 01 (uma) foíha, A presente 
certidão abrange os processos. distribuidos no Processo Judicial Eietrônico »- PJ E. A 

presente certidão não abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado 
Especiai e da Tuma Recursal distribuídos por meio não-eletrônico. Esta certidão sé 

é válida no original ou devidamente autenticada por oficial púbtico. Para maior 

segurança confira a grafià do nome solicitado, a data e hora de emissão. lS-ENTU 
DE PAGAMENTO. Provimento-Conjunto n° 1212010. É o que me cumpre cer-tiñcar, 

dou .fé. BetinL-OQ de _agostc 'de 2016 40:13 hs. 

Agente .i iciário- Audrey Rijane Batista Ri eíro 
Mat8320~6fTJMG 

FÓRUM cmo NELSON' DE: SENNA   ELIONAT ~"' 

I LÉATI” OFICIO DE NOTAS . AuTENTlCAÇÃ 
. d .Conf Confenda com original acha a 
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Batista L3** ' ur. Jo . _ _ _ . _ 

aria d mgràggg: _  .lur í Deüde Souza | 
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SERVIÇO PÉLCO FEDERAL 

CONSELHO REGÍONAL DE ENGENHARÍA E AGRONOMIA DE MÍNAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAD DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUERD: 004730/2016. 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

CERTIEICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, 

PARA EXERCER ATIvIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. 

CERTIPICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA 

PESSOA JURIDICA, SEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O 

CREA~MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA 

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS 

PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OETIDO ATRAVES DA 

CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIEICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU 

SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EPETIVA E INSOFISMAVEL 

DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA 

UM DELES, E OUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIEICACAO 

POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO 

CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * * * * * *   E     *irk-kàr**:kirirk-kttá--kíir'k'k**'k*it*'kiârk-küir**ir*'!r-kárir*******1r9r* 

RAZAO SOCIAL: UNIBASE - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 

ENDERECO: RUA SANTA.CRUZ, 510 SALA 201 CENTRO 

BETIM * MG CEP: 32600240 
CNPJ: 03.802.403/0001-42 PROCESSO: 07577301 
REGISTRO NO CREA-MG: 028265 EXPEDIDO EM: 25/09/2001 
CAPITAL SOCIAL: R$6.900.000,00 (SEIS MILHOES E NOVECENTOS MIL REAIS ) 

------------------------ -- RESPONSAvEL(EIS› TECNICO(S): --------------A-------P-------~--- 
NOME: RONALDO CUSTODIO PIO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 23/12/2008 
CARTEIRA: 91897/D EXPEDIDA EM 22/11/2006 PELO CREA-MG 

RNP: 1400998352 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA. 

ESPECIALIZACAO: 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

INST.ENSINO:FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS-UEMG 

DT.INIC.CURSO:16/09/2005 DT.CONCL.CURSO:17/02/2007 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OUEMPRESA(S)-*'k*'k*********ir****'k*****ir“ir'k*'kir****'k*** 
RES ENGENHARIA LTDA - ME 

--------------------------------------------------------------------------- r- Continua 
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SERVIÇO PÊL O FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CEREIDAO DE REGISTRO E QUITAEAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 004730/2016. 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

NOME: RANIERI MARTINELLI RESENDE DO PRADO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/09/2011 
CARTEIRA: 56097/D EXPEDIDA EM 04/03/1993 PELO CREA-MG 

RNP: 1403629803 
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2005 ATE 17/05/2006 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA- 

ESPECIALIZACAO: 
ENGENHARIA DE TRANSPORTES 
INST.ENSINO:ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK 

DT.CONCL.CURSO:18/12/1991 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DAIS) SEGUINTES(S) FIRMAISI 

OUEMPRESA(S):*'1-*1<1K'k**1r**t****Ír*'k**'k****ir*k*'kir*'k*'k'k+ 
FORMATO ARQUITETURA E PROJETOS LTDA 

NOME: EDER ALEXANDRE COSTA FARIA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 07/05/2014 
CARTEIRA: 99722/D EXPEDIDA EM 02/O2/2009 PELO CREA-MG 

RNP: 1405310324 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA. 

NOME: DOUGLAS TOLEDO PEREIRA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 07/08/2014 
CARTEIRA: 142861/D EXPEDIDA EM 30/07/2012 PELO CREA*MG 

RNP: 1409994710 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA. 

----------------------------- -- OBJETIVO sOcIAL: --4-----+-----«------»------~-----r------ 
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, TERRAPLANAGEM, RAVIMENTACAO EM GERAL, 

OBRAS DE ARTE, DRENAGEM, EDIEICACAO, INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA, MANUTENCAO VIARIA EM 

GERAL, SERVICOS DE FRESAGEM E RECICLAGEM DE PAVIMENTOS E SANEAMENTO EM GERAL. * * * * * * 

----------------------------- -- NOTIFICACAO PREVENTIVA: -----------------------------~---- 

a 

--------------------------------------------------------------------------- -- cgntinua A234: R 
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SERVIÇO PÚÊS ICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAD DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 004730/2016. 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU 

OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A 

EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM 

AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 

7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 

336/B9 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAIS APLICAVEIS A 

ESPÉCIE_*'k'k*1:'kir*'k'k*1:*'k***'k**'k**'k'k****“k**'k******'k$r -------------------------- -- HISTÓRICO DE ANUIDADES -------r-----r-----~-----«----------~- 
ANO:2001 PARC. GUIA:0344162 PG:l4/11/2001 VL: R$ 100,66 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2002 PARC. GUIA:B501800 PG:25/03/2002 VL: R$ 327,06 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2003 PARC. GUIA:8516496 PG:06/02/2003 VL: R$ 347,90 REGIAO: MG OCORIQUITADO 

ANO:2004 PARC. GUIA:S53l37l PG:O2/02/2004 VL: R$ 377,10 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2005 PARC. GUIA:O640541 PG:l9/05/2005 VL: RS 567,53 REGIAO: MG OCOI-HQUITADO 

ANO:2006 PARC. GUIA:S568160 PG:l0/02/2006 VL: R$ 586,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2007 PARC. GUIA:868S132 PG:30/03/2007 VL: R$ 617,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2008 PARC. GUIA:8751748 PG:31/01/2008 VL: R$ 515,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2009 PARC. GUIA:8B26973 PG:3l/03/2009 VL: R$ 600,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2010 PARC. GUIA:8855572 PG:3l/01/2010 VL: R$ 738,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:20l1 PARC. GUIA:B881999 PG:3l/O1/2011 VL: R$ 779,40 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2012 PARC. GUIA:8912366 PG:12/03/2012 VL: R5 1.750,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:20l3 PARC. GUIA:S941459 PG:25/03/2013 VL: R$ 2.213,19 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:20l4 PARC. GUIA:901l177 PG:27/03/2014 VL: R$ 2.347,53 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2015 PARC. GUIA:9074633 PG:02/03/2015 VL: R$ 2.247,04 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

GUIA:280l923 PG:01/02/2016 VL: R$ 2.331,87 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES A VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE 

REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 004730/2016. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. 

iriz*'k*ir'k'ki*Jr****1r*****'k**'k**'k* 
E DISPENSAVEL A ASSINATURA, NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 290 DE 29/11/2012. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI*SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

____________________________________ __ FIM _______r__________________________L__ ___ 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 011116/2016 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 

CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA=SE REGISTRADOIAI NESTE CONSELHO REGIONAL, 

NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULOISI ABAIXO, 

POSSIEILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) AIS) 

ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. 
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADOIAI PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREArMG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * * * * 

--------------------------- -- DADOS DO PROFISSIONAL --------~------~-----------›-----A---- 
NOME DO PROFISSIONAL: RONALDO CUSTODIO PIO 
CARTEIRA: MG-91897/D REGISTRO: 04.0.0000091S97 RNP: 1400998352 

DATA DO REGISTRO: 22/ll/2006 
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0006000238 No PERIODO DE: 

CPF: 029.843.396-65 
ENDEREÇO: RUA JOSE DA COSTA GONTIJO , 

CEP: 355024376 --------------------------------- -- FORMACAO ----~-----r------------»------›-----«-------- 
DATA DA COLACAO DE GRAU:06/01/2006 
ESCOLA:FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS-UEMG 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL ------------------------------- -- ATRIEUICOES -------------~-----~------------------------ 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA. 

------------------------------ -- ESPECIALIZACAO ----»-----~-----A-----›------------~-----» 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

INST.ENSINO:FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS«UEMG 

DT.INIC.CURSO:16/O9/2005 DT.CONCL.CURSO:17/02/2007 

'kirir'k*-k***ir**i'k**ir*irir'k** 

19/01/2006 A 19/01/2007 

80 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRA - DIVINOPOLIS - MG 

-------------------------- -P HISTORICO DE ANUIDADES ----~-----~------------------------A-- 
ANO:2O0S PARC. U GUIA:0SS2831 PG:2l/01/2008 VL: R$ 

PARC. U GUIA:7463754 PG 18/02/2009 VL: R$ 
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SERVIÇO PBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MÍNAS GERAIS - CREA-MG 

CEREIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 011116/2016 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
ANO 2010 PARC U GUIA:7633339 PG:27/01/2010 VL: R$ 219,50 REGIAO: MG 0COR:QUITADO 

ANO 2011 FARC U GUIA:7774232 PG:13/01/2011 VL: R$ 230,85 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2012 FARC 1 GUIA:2355600 PG:13/03/2012 VL: R$ 70,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2012 PARC 2 GUIA:0075103 PG:22/03/2012 VL: R$ 70,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2012 PARC 3 GUIA:0075103 PG:22/03/2012 VL: R$ 70,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2012 PARC 4 GUIA:0075103 PG:22/03/2012 VL: R$ 70,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2012 FARC 5 GUIA:0075103 PG:22/03/2012 VL: R$ 70,00 REGIAO: MG 0COR:QUITADO 

ANO 2013 PARC U GUIA:1235025 PG:22/01/2013 VL: R$ 350,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2014 FARC U GUIA:1529107 PG:29/01/2014 VL: R$ 350,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2015 PARC U GUIA:1843915 PG:29/12/2014 VL: R$ 373,97 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO 2016 PARC U GUIA:0620421 PG:18/01/2016 VL: R$ 410,91 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 

DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREAfMG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 011116/2016 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 

*úir-kirt-kiricàir**t-Jr**-k****i***'kâr****'k 
E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO coDiGo PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO o AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * * * * 
------------------------------------ -- FIM ---------r-----»-----+-----«-----4-----------A- 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIBAO DE REGISTRO E QUITACAD DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 011119/2016 

VALIBA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 

CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, 

NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, 

POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) 

ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * + * * * * * * + * * * * * + * * A A 

CERTIFICAMOS MAIS QUE OIA) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE OUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREArMG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * * * * 

ESTA.CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

--------------------------- -r DADOS DO PROFISSIONAL -4-----»-----~------~-----~-----A----- 
NOME DO PROFISSIONAL: EDER ALEXANDRE COSTA FARIA 
CARTEIRA: MG-99722/D REGISTRO: 04.0.0000099722 RNP: 1405310324 

DATA DO REGISTRO: 02/02/2009 
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000099722 NO PERIODO DE: 24/01/2003 A 24/01/2009 

CPF: 066.826.816-66 
ENDERECO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO , 250 - APTO 01 

BAIRRO: SANTA CLARA - DIVINOPOLIS - MG 

CEP: 35.500-083 --------------------------------- ~- FORMACAO ------+-----A--~--~-----r-----«-----r-----«-- 
DATA DA COLACAO DE GRAU:10/01/2008 
ESCOLA:FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS-UEMG 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL ------------------------------- -- ATRIBUICOES ----~--~--~------~-----«------------+-----r- 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 
-------------------------- -« HISTORICO DE ANUIDADES ---------A-----«-----v-----»-----r---- 
ANO 2009 PARC. U GUIA:2102895 PG:10/02/2009 VL: R$ 231,00 REGIAO: MG OCOR QUITADO 

ANO:2010 PARC. U GUIA:7637358 PG:3I/01/2010 VL: R$ 219,50 REGIAO: MG OCOR QUITADO 

ANO 2011 PARC. U GUIA:777B128 PG:31/03/2011 VL: R$ 256,50 REGIAO: MG OCOR:OUITADO 

ANO:2012 PARC. U GUIA 1091100 PG 31/03/2012 VL: R$ 350,00 REGIAO: MG OCOR:OUITADO 

ANO:2013 PARC. U GUIA:123S119 PG:2a/01/2013 VL: R$ 350,00 REGIAO: MG OCOR QUITADO 

ANO:2014 PARC. U GUIA:1462375 PG:03/02/2014 VL: Rs 370,00 REGIAO: MG OCOR QUITADO 

U GUIA 1783057 PG:O7/01/2015 VL: R5 373,97 REGIAO: MG OcOR:QUITADO 

--------------------------------------------------------------------------- -- CONT UA ... 
PAGINA 1 DE 2 

Avenida Álvares Cabra: 1600, Bairro Santo Agastínho. Beêu Horizonte ~- MG - CEP: 30170 - 91"? - (31)3299 8790 

0800 28 30273 (Ouvidoria) - 68060312732 (atendimanto) » xuwwprea-mgorgpbr 



  
SERV|ÇO PUBÍÍO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARÍA E AGRONOMÍA DE MINAS GERNS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QTJITACAO DE PESSOA FISICA - 
NIJMERO'. 011119/2016 

VAIJDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
ANO:2016 PARC. U GUIA:0559209 PG:23/l2/20l5 VL: R$ 410,91 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

EsTA.CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 

DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM www.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES » 

CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 011119/2016 . EONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 

à'9t**'1r*****ir**'k*******'k****'k**“kir*'k 
E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 

EALSIEICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
------------------------------------ ›- FIM -----~-----~----------------------------------- 
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Avenida Álvares Cabrai 1600_ Bairro SantO Agostinho. Besc ã-iOrãzOITte - MG - CEP: 301W - 9?? m (SHSZQQBYOO 
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SERVIÇO PuSüCo FEDERAL 

CONSELHO REGlONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUERO: 011120/2016 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 

CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGIsTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, 

NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, 

P0SSIBILITANDO4O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITAIS) A(S) 

ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * 

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(AJ PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * * * * 
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

--------------------------- -- DADOS DO PROFISSIONAL ------»----------------r--------~----- 
NOME DO PROFISSIONAL: RANIERI MARTINELLI RESENDE DO PRADO 

CARTEIRA: MG-56097/D REGISTRO: 04.0.0000056097 RNP: 1403629903 

DATA DO REGISTRO: O4/03/1993 
REGISTRO PROVISÓRIO N°. 0490092000878 NO PERIODO DE.: 18/05/1992 A 18/05/1993 
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO No PERIODO DE: 01/01/2005 ATE 18/05/2006 

CPF: 556.222.836-04 
ENDERECO: RUA VIRIATO BORGES JUNIOR , 987 BAIRRO: INGA - BETIM A MG 

CEP: 32.604-568 --------------------------------- -- FORMACAO -------------~-------~--------~-------------- 
DATA DA COLACAO DE GRAU:17/12/1991 
ESCOLA:EScOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL ------------------------------- -- ATRIBUICOES ------~-------~----------------»------------ 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

------------------------------ -- ESPECIALIEACAO ---›--------»--------------------------A-- 
ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

INST.ENSINO ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK 

DT.INIC.CURSO: / /0 DT.CONCL.CURSO:18/12/1991 

-------------------------- -- HISTORICO DE ANUIDADES ~-------~---------›--------~-------v-- 
ANO:2007 PARC. U GUIA:2032135 PG:0S/01/2007 VL: R$ 180,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2008 PARC. U GUIA:70003a4 PG:31/01/2008 VL: R$ 190,00 REGIAO: MG OCOR:OUITADO 

--------------------------------------------------------------------------- -- CONTINUA ... 
PAGINA 1 DE 2 

Avenida Álvares Cabraã 1600, Bairro Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG - CEP: 30170 - 917 - (31332995700 

080028302?3(OuvEdO:1a) - 08000312732(atendêmen10) - \mvwxzrea-mgxarglar 



ANO:2009 FARC. 

ANO:20l0 PARC. 

ANO:2011 FARC. 

ANO:2012 FARC. 

ANO:2013 PARC. 

ANO:20l4 PARC. 

ANO:2014 PARC. 

ANO:20l5 PARC. 

ANO:20l6 PARC. 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-NIG 

CERTIDAD DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 011120/2016 

VALIDA ATE 31 DE 

GUIA:7442954 

GUIA:76l3389 
GUIA:2262468 

GUIA:1070946 
:1218435 

GUIA:1521295 

GUIA:2606501 

GUIA:1836820 

GUIA:0613363 

C G no H C G G G C 

O CI I-I P 

PG: 

PG: 

PG: 

PG: 

PG: 

PG: 

:27/O3/2014 
:20/01/2015 
:29/02/2016 

09/02/2009 
22/02/2010 
21/03/2011 
02/02/2012 
28/02/2013 
28/02/2014 

MARCO DE 2017 

VL: 

VL: 

VL: 

VL: 

VL: 

VL: 

R5 

R$ 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

220,00 
232,00 
256,50 
350,00 
370,00 
185,00 
185,00 
373,97 
435,09 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

REGIAO: 

:QUITADO 

:QUITADO 

:QUITADO 

:QUITADO 

:OUITADO 

:QUITADO 

:QUITADO 

:QUITADO 

:QUITADO 

ESTA CERTIDAO PERDERA SU 

DESCRITOS. 

CERTIDAO PROFISSIONAL, 

EM: 14 DE MARCO DE 2016 

A VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.B 

PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

R - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 

**ú*****'k§r'k*'k****'k*'k** COM O NUMERO 011120/2016 . *'k*'k***'k*** 
A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 

E DISPENSAVEL 

FALSIFICACAO DESTE 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 

DOCUMENTO_ CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
-Jr-k~kY**-A-V**O'Jr'*****tiraküci--kdzict-k* 

____________________________________ __ FIM ____-_____--I______I_-____-___I________-_______ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 011121/2016 

VALIDA AEE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 

CERTIFICA QUE OIAI PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADOIA) NESTE CONSELHO REGIONAL, 

Nos TERMOS DA LEI FEDERAL NR0.5.194, DE 24 DE DEEEMSRO DE 1966, COM OIS) TITULO(S) ABAIXO, 

POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROEISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) 

ATRIBUICAOIOES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * S * * A * S S * * S * S A * * S * A A A 

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(AI PROFISSIONAL ENCONTRA-SE OUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO›AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * + * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * I * * * * * * * * * * * S S * S * * + A * S S * A 

--------------------------- -- DADOS DO PROEISSIONAL ------~--------------------------›---- 
NOME DO PROFISSIONAL: DOUGLAS TOLEDO PEREIRA 
CARTEIRA: MG»142S61/D REGISTRO: 04.0.0000142S61 RNP: 1409984710 

DATA DO REGISTRO: 30/07/2012 
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000142S61 NO PERIODO DE: 30/O8/2011 A 30/O8/2012 

CPF: 066.908.276-74 
ENDERECO: RUA SANTA INES , 647 - CS 

EAIRRO: CENTRO - PASSOS - MG 

CEP: 37.900-013 --------------------------------- -- FORMACAO ---r----------~---------------------«----«--- 
DATA DA COLACAO DE GRAU:05/OS/2011 
ESCOLA FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL ------------------------------- -- ATRIEUICOES ---------~----------A----------------------- 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. -------------------------- -- HISTORICO DE ANUIDADES ----------v-----A----------~---------- 
ANO 2011 PARC. U GUIA 2293519 PG:01/09/2011 VL: R$ 2,56 REGIAO: MG OCOR:OUITADO 

ANO 2012 PARC. U GUIA 1135460 PG:26/03/2012 VL: 'Rs 233,33 REGIAO: MG OC0R:0UITADO 
ANO 2012 PARC. U GUIA:3091S05 PG 30/07/2012 VL: Rs 116,66 REGIAO: MG OCOR:OUITADO 

ANO 2013 PARC. U GUIA:12519S4 PG:07/02/2013 VL: R$ 370,00 REGIAO: MG OCOR:OUITADO 

ANO:2014 PARC. U GU1A:1462185 PG:22/01/2014 VL: R$ 350,00 REGIAO: MG 0COR:QUITAD0 

U GUIA:17828S6 PG 23/12/2014 VL: RS 373,97 REGIAO: MG OCOR:OUITAD0 

U GUIA 0559047 PG:01/02/2016 VL: Rs 410,91 REGIAO: MG OCOR QUITADO 

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA 

DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 011121/2016 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732 

EM:14DEMARCODE2016*ak-kãr-kir-kt-kirár**!r-kiz-k-kt-k-kict-kirt-k** 

 
 E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO- 290 DE 29/11/Q 1 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL ERASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CAEIVEL. I * * * S * * * * * * * S * * * * * + A * S A * * 

------------------------------------ -- FIM ----›----~----›---------------------~---------- 
PAGINA l DE 1 

Avenida Álvares Cabraâ 1600, Bairro Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG - CEP: 39170 - 917 - (3403299 8700 

98539 28 39H13: (Ouvidoria) - [3800 03? 2732 (atendimento) - xvww.crea-mg.org.br 
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Certidão deAcervo Téc 'co - cx: ...  W m" RmTR°°EñTE5T^°° 
' Resdán n° mas, de ao de engana» de 2009   14 20130012076 

@malha Regionai de ãngenharia e' Agronomia de Minas Gerais *M5349 609511158  
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoiuçãc n° Lüzã, de 39 de outubro de 2909. 
do Coufea, _que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

de Minas Gerais - CREA-MG, D Acervo Técnico do profissional RONALDO CUBTODIG ?IO........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  referente Ms) Ancataçãcíõesê de 

Responsabílidaàe Técnica - ART abaixo descritaís): 
Pruñssional: RONALDO cuswonxc pro. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Registro: 044141090091397 . . , . . . . . . . . . .  RNP: 1499996352..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. 
mas Profissionai: znemmrao CIVIL; zspzcmxzacno: ENGENHEIRO DE assumam no :ranma-xo . . . . .. 

Número ART: 14201209030000577544.. Tipo de ART; Obra/Servico - Nova :um . . . . . . . . .  . , . . . . . .. 
Regiszradaem; 11/5/2012 . . . . .  . . . . . ._.......Baixadaem: 31/12/2913......,..... . . . . . . . . . . . . . .. 
Forma de Registro: Inicia1...... . . . . .. .. . . . . . - Participação Tecnica; Individual. . . . . . . . . . . , . . . . . . .. 
Empresa Contratada: minas!! ENGENHARIA .a PA uma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPRL DE LAGOA na PRATA . . . . . . . . . . . . . . .. .. CPFICNPJ: 183186180002160 

Logradouro: RUA EM DIVERSAS :uma . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N": . . . . .. 
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro; BAIRRO MARILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cidade: LAGOA na PRATA. . . , .. _ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UF: me . . . . . . . . . . . .  CEP; asssowoao 

Cantata: NR . 081/2012 . . . . . . . . . . oeiebrado em . . . . . . . . . . . . . . \ñnoulado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Valor do contrato: R$ 226547OA9. . . . . . 'lipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE 'DIREITO PÚBLICO . . . . . . 

Pçãoinstâmoãonal: . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. 
i Endereço da obrarsemço: RUA me: nxvansas nuns . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ., m: . . . . .. 
ícomplementg:  . . . . ..- . . . . . . . . . . . . . . . ..Bairroz mmnommun . . . . .  . . . . . . . .  . . . . ..  Cidade: LAGOA na pan-rpm,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..UF: MG . . . . . . . . . . . . .. CEP:35590-000  Data ínicio; 4/5/2012.. conclusão efetiva: 31/12/2913 Coordiaeegráñcas: . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Hnaiídade: INFRAESTRUTURA...” . . . .  Códigc:  . . . .  . . . . . . . . . . .. 
Proprietária: PRBFEITÚRA mmxcrmz. bz maca Da uma. . . . .. . . . . . . . . . . . .CPF!CNPJ: 153313513000159 
Atividade Técnica: SUPERVISÃO mm * DE OBRAISERVIÇO mmarspoams pAvn-:swrmm , Quantidade 

55153.50 , Unidade m* 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . ........] 

 
 

_ÊÉÉÉÊE enàcn-\tdfnívincnlado à presente Certídãc de acervo Técnico - CA; 
confczzme selos de segurança 0607542? a D0075â27, o documento contendo 1 falham), expedido pe: 
contratante da obraiserviço, a queen: cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidãcx das informações 
neíeconstaates..., . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .   

Garücñode Acervo Técnico n° 142013001207612013 
181-1212013 , 09:40:11 

1420130012076 A CAT à qua¡ o ::Testado está vinculado é o documenta qse comprova o A CAT perderá a vaiâdade no caso de modificação dos dados técnicos 
rastro do atestado no Crea. qátathrus e quantitativos nela contidas. bem cosna de aitaração da situação 

A CAT à quai a mesma:: eaiá vinculado consfstuirá prova da cagacidade da regãstro da ART. técnico-profissional da ,, a jurídica somente se o reaporssável técnico A autenticidade e a validade desta cerlkiãe deve ser confirmada na sñe do 

indicado eslíver ou venha a ser iniegtado au seuguaum iécnlco por meio Cias-MG (wnwcrea-mg.org.br) ou no site do Confea (mmxzonfeaxxrgjyt). 
de declaração entregue no mnmmto da ?inumação ou da mtrega das A íalsiíicação dest; documento cmsstitul crime previsto no Código Pena! 

gopostas. Baleiro, sujeíiando o autor à respectiva ação penaL 

ACàT é válida em todo o !armário nacional. 
Conseãwlbgionáde Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Av Amares cabral, 1861# Ssmkgosñrm- aaioHuizormxzePmvü-oüt 
Telefone: (31)3299-2709 - Ouümia: mmmw?3-A1erñmwmmm12m~www.crea›ng cxgxx 



at. 

ATESTÀBQ TECNÍCQ 

_ gçestàmçsfpñfãçêêãn§ depompràyação dezgapaciggdàtêàpicagashi-empresa Unibaseilínggnhayíaz;Pavimgçtação "Ltda. exee 

cmoufgap-;z Píefáifuralfghjnêdpai-qe'$agpa-dà_._P?a>tááM$,_ 'emttggígntade émpreitada-pórgxrgçoêgiobai, ps _saivlççs-dagaxñmers- 
zaçàp.a§fà'lít;ca.gm' diversãá-nxa; dqamtroiàáárflêa. magicas-ab pmmáçíawiatárm: ntáafãñíà-eçoneónêncíamoaílzoiiz, e 

mntrawmràjóayzçxàteçeíéagaaó:_gnzxqázraaibiàoia;nomunagpinçse_ugaa-.aaaààtmma. 

cpmgnxfma: 'éReFawuaA MUISHCIPALD.É~LAGQ4A1DÀ:?RÁTA=M5 

cu pa* :saxaçaiêmñâí-:ên - 

ENDEREÇO: Rua Jbaquuimísufnés_ Peralta, nrÇÉÉS - Centre 

*czbuaszcgm Lagoa-dààigtamsmzfgssgaaoyaoo 

unãbasgerjgeçjharla eP-aviqnentaçãn-Ltda 
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[nte rznctmBankíng CAIXA 

Comprovante da recolhimanta da FGTS 
Elia Internet Banking Caixa 
femme: UNÍBÀSE CONSYR E FAVIMÊNTACAO 

Coma de áéblta: 2837 l 003 I 993092366 

Representação mamária do máximo de barras: 

8581990411013? 3318813791600 8075435050836 2380249390014 

_ CNPHÇSI empresa: 03.8Ú2.4G3/Uõ91›42  
' cód. cwvànioa _ @U9 

,ñ mais da valia/inda: - 0710312015 

Cnmvetêucia: 97/2036 

. ' vmar recolhida: 1.319,18 

_ - Identiflcnãa da operação: FGTS 

aatafnora da operação: aszoagzoia 11:50:29 

" - bata deñénitm  ~- -  as-¡aszzeiaw ~ à 

Código da oparaçãn: 00529260 

Chave de segurança: UQàBKBWWASJKWFS 

operação reaiízada com sucesso mnforma as informações fornecidas pelo cliente.. 

SEAS CAIXA: 0808 726 0101 'É Pessoas com deficiência auditiva: E1809 726 2.492 
~ Ouvidoria: $899 ?ZS 74% 

~ = Hei:: Desk CAIXA: 0890 726 0.104 

httpszí/intemetbaxúdngcaixa.gov.br/SIiBCJimprhneWgñp.pzowssa n Oãiüsüüíõ  



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO ~ MTE 
GFIF - SEFIF 8.40 (20/08/2010 

MODALIDADE : 

'T 

TABELAS 35.0 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO 

"BRANCO"-RECOLHIMENTO A0 FGTS E DEC 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 

(11/01/201m 

EMPRESA:UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA E 

COMP: 07/2016 COD REC:115 

TOMADOR/OBRA: 

,R NOME TRABALHADOR 
REM sEM 13° SAL REM 13°sAL 

- ADALBERTO LUCIO DA s1LvA 
~ 1.025,20 0,00 

' ALINE APARECIDA ALVES 
1.025,20 0,00 

OAMILA STEPHANY VIEIRA HENRIQUES 
1.025,20 0,00 

LUCAS CABRAL DA FONSECA 
0 2.007,91 0,00 

LUCAS DA sILvA FREITAS 
1.025,20 0.00 

MARY ANNE BENROS RIBEIRO sILvA 
2.170,00 0,00 

NEUZA APARECIDA VIEIRA AZEVEDO 
2.200,00 0,00 

RONALDO CUSTODIO PIO 
1.305,50 0,00 

ROVILSON ANTONIO DE sOUsA 
3.740,55 0,00 

COD GPS:21UD EPB5: 507 

PIS/PASEP/CI 
0AsE CAL 13°sAL PREV soc 
BASE CAL PREV SOCIAL 

203.6B358.21-0 
0,00 

20T.550D1.52-9 
O, U 

2D1.34335.11-7 
0,00 

2D2.0l374.86-7 
0,00 

1E4.65039.6D-D 
0,00 

126.4234E.11-2 
0,00 

124.1772B.E4-0 
0,00 

125.09l33.7B-2 
0,00 

1D6.674EB.T8-5 
0,00 

OUTRAS ENT:DUT9 

_DATA: 29/07/2016 
HORA; 10:02:27 
PÁG : 0001/0005 

ARQUIVO SEFIF 
LARAÇAO A PREVIDENCIA 

B5B1DDOD0137 191801791600 BOTSBSOSOSOE 38024030DD14 

06/06/2010 
02,01 

05/00/2014 
02,01 

16/05/2016 
02,01 

22fUA¡2013 
300,07 

02/05/2016 
02,01 

13/11/2014 
196,02 

17/09/2013 
204,12 

16/04/2009 
110,04 

02/01/2013 
412,45 

SÍMPLES:l 

01 

01 

D1 

O1 

U1 

01 

INSCRICAO: 03.002.403/0001-42 
RAT: 3,0 EAP:1,21 RAT AJUsTAD0:3,03 

INSCRIÇÃO: 

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇAO C50 
DEPÓSITO JAM 

03542 
02,01 0,00 

04221 
02,01 0,00 

03912 
02,01 0,00 

03121 
224,63 0,00 

04102 
02,01 0,00 

01422 
174,24 0,00 

03542 
101,45 0,00 

02142 
110,05 0,00 

04101 
299,97 0,00 
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=c 

MINISTERIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/07/2016 
HORA: 10:02:27 
PAG : 0002/0005 

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO A MTE 
GFIF - SEFIP 8.40 (20/OB/2014) TABELAS 35.0 (11/O1/Zülü 

RELAÇÃO nos TRABALHADORES CONSTANTES No ARQUIVO SEFIP 
MODALIDADE : "BRANccW-RECOLHIMENTO Ao FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA 

85810000013? 191BD1791600 E0759505DB06 3BU240300014 

EMPRESA:UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO LTDR E INSCRIÇÃO: 03.802.403/0001-42 
COMP: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,21 RAT AJU5TAD0: 3,63 
TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: 

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/'CI ADMISSÃO CAT oc0R DATA/con MovrMENTAçAo CBO 

REM SEM 13° SAL REM 13°sAL BASE CAL 13°sAL ?REV soc CONTRIE SEG DEVIDA DEPÓSITO JPN 

EAsE CAL ?REV SOCIAL 

JULIA SA DA b-mTTA l26.32311.13-8 25/10/2012 11 01231 
2.200,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 

LEONARDO ANTONIO DA MATTA 124.17790.91-4 09/10/2009 11 01231 
090,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 

4( 

TOTAIS DA mPRE5A/T0MAD0R 19.569,04 0,00 0,00 1.899,14 1.319,13 0,00 

,à 

R 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME' DATA: 29/07/2016 
' GFIP f SEFIP 5.40 (20/03/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) HORA: 10:02:27 

PÁG : 0003/0005 
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIFIP 

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA 
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO A0 FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA 

55810000013? 1911301791600 807595050006 3302410300014 
"W. 

EMPRESA: UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO LTDA E N” ARQUIVO: DDHISF7epn7Y0000-7 N” DE CONTROLE: JzemúpPãsywüüüü-l INSCRIÇÃO¡ D3_302_,¡03¡0u01_42 
COMP: 07/2016 com REC:115 com GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0075 SIMPLES:1 RAT: 3,0 FAP:1,21 RAT AJUsTADO:3,63 
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 

_' LOGRADUURU: RUA SANTA CRUZ 510 SALA 201 BAIRRo:cENTRo CNAE PREPONDERANTE 4313400 
CIDADE: BETIM UF: MG CEP:32600-240 CNAE: 4313400 

CAE QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇAQ 13° BASE CAL ?REV suc BASE CÁL 13° ?REV soc 

.v 

01 9 16.489,04 0,00 16.439,04 0,00 

11 2 3.000,00 0,00 3.030,00 0,00 

TOTAIS; 11 19.569,34 0,00 19.569,84 0,00 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO v MTE 

GFIP - SEFIP 8.46 (20/DE/2014) 

EMPRESA:UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTAÇÃO LTDA E 

LINLSTERIO DA FAZENDA - MF DATA: 29/U7/2016 
TABELAS 35.0 (11/01/2016) 140m.: 10:02:27 

PÁG : 0004/0005 

RELAÇÃO DOS TRAHALVR 
RESUHU 

5 CONSTANTES HU ARQUIVO SEFIP 
RHENTC ~ EMPRESA 

ETn 
   

85310003013? 191S01T9l6GG B0759505DEC6 3SG24D3DDOl4 

N” ARQUIVO: 0DH6F7epn7YDDO0-7 

N° DE CONTROLE: JzemUpP5:yw0000-1 ÍNSCRICÀO¡ 03_B02_403¡Ú001_42 
COMP: 07/2010 con REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:l RAT: 3,0 FAP:],2l RAT AJUsTADo:3,63 

' TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 

LÚGRADOURO: RUA SANTA CRUZ 510 SALA 201 BAIRPC: CENTRO CNAE PREPUNDERANTE 4313400 
CIDADE: BETIM UF: MG CEP: 32000-240 CNAE: 4313400 

,_. 
MODALIDADE "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLAPAÇA0 A PREVIDÊNCIA 

u 

=B 

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALARIO 

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 

QUANTIDADE TRABALHADORES 

FGTS v Bi 

16.459,84 
0,00 

9 

VALORES 00 FGTS 

DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/03/2016 

DEPÓSITO FGTS 

1.319,10 

ENCARGOS FGTS 

0,00 

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER 

0,00 0,00 1.319,16 



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO OA FAZENDA - MF DATA: 29/07/2016 
. “ GEIP - SEEIP 0.40 (20/00/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016) HORA: 10:02:37 

PAC : 0005/0005 

RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEEIP 
EMPRESA 

o N** ARQUIVO: 0DH6F7epn7YO000~7 
EHPRESALUNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA E N DE CONTROLE: JzemüpPssywooooú INSCRICAO: 03.002.403/0001-42 
COMP: 07/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,21 RAT AJUSTADO: 3,63 

_ TOMADOR/OBRA: ' INSCRICAO: 

q LOGRADOURO: RUA SANTA CRUZ 510 SA1.A 201 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4313400 
CIDADE: BETIM UF: MG CEP: 32600-240 TELEFONE: 0031 3593 21-10 CNAE: 4313400 

VALOR DEV PREV Soc CALCULADO SEFIP: 7.338,93 CONTRIB SECURAIJOS - DEVIOA: 1.099,14 
_ ° SALARIO FAMILIA: 29,15 RECEITA EVENTO DEsP/PATROCINIO: 0,00 

L., SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇAO DE FILANTROPIA: 0,00 
VALORES PAGOS cOOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO PJ: 0,00 
VALORES PAGOS coOP TRABALHO - AOIc. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUCAO PF: 0.00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS PATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR; 0,00 

K3' 
COMPENSAÇAO PERIODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 
VALOR AEATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 

RETENCAO (LEI 9.711/90) VALOR INEORILADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A cOMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 
QUANTIDADE : 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 

QUANTIDADE DE MOVIMENTACOES I CÓDIGOS 

, H: D11: D12: UI3: O14: OJ: 0K: UL. 0M: UNI: 0 

ñ H2: O NJ: U 01: O O2: O O3'. 0 P1: 0 P2: O P3: O Ql'. O 02: O ' O3: 0 Oq: 0 O5: 0 Os: 0 R: 0 S2: 0 S3 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 ' i V3: D W ' D X U Y D 21: D ZZ: O 2.3: U 24: O 25: G_Z6: 0 



r¡ cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para 

'W participação do PROCESSO LICITATÓRIO N°.321l2016 - TOMADA DE PREÇOS N°.01l2016, em rência, 

WWW.UNIBASECONSTRUCAQCOMBR 

:ousmucno E iuvluzuuçào &Unibase A 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 231823161000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Zeca Soares, 21 1- 37925-000 ?num-mms -Telefax 37-3371-1 332 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição 
de vala, tipo "operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi~ 
MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "C" padrão DER. incluindo pintura de 
ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito, confecção de basecompactada, conforme normas recomendadas, 

*' atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
Iigaçães de _água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidasneste 
instrumento convocatório. 

Empresaz. Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°. 03.802.403lO001-42 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 753951001-4, sediada 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240. E- 

MAlL:unibasegunibaseconstrucaoxzom.br - tellfax(31) 3593.2140. 

TERMO DE COMPROMISSO - RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A Empresa Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n°. 03.802.403!0001«42 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 75395/001-4, sediada 
na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim e Estado de Minas Gerais - CEP.32600 40, por 
intermédio de seu representante Sr. Rovilson Antonio de Sousa , portador dos documentos 
1.251 .SOOISSP e CPFlMF.199.531.516-87 ,no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, pa   

 
realizado pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - PIUMHI-MG; que possui e mante seu 
quadro de funcionários, na data da contratação e até o final do contrato, o profissional de nivel . _ - or o 
Engenheiro Ronaldo Custodio Pio - CREAIMG.91.897lD e CPFlMF.029.843.396-65 com experiência e › 'r- c de 
natureza semelhante, que será o protissional Responsável Técnico da mencionada obra, que ='. s ndo 

previamente autorizada pelo SAAE-PlUMHI-MG, com a devida justificativa e desde que o novo Resonsável 
Técnico preencha todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso 

implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal n" 81566193, com as respectivas consequências ÇÊ previstas no art. 88, da referida Lei. 

Por ser verdade, ñrmo a presente declaração. 

É zaga/água áfx/offiêfé-r UN , N TR A AVIMENTAÇAO LTDA 
' Rovilson Antonio de Sousa 

Coordenador de Licitações 
CPFlMF.199.531.51 6-87 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 1 

RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO - BETIM/MG - CEP.32600-240 22/08/2016 

TEL/FAX(31) 3593.2140 12:03 



WWW.UNIBASECONSTRUCAOLOMBR 

Unibase consrnuçlu E PAVIMENTAÇJIU 

ANEXO VIII - RELAÇAO DA EQUIPE TECNICA 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 0112013 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - PIUMHIIMG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PRAÇA zEcA SOARES, 211 - CENTRO - 
CEP.37925-000 - PIUMHI - ESTADO DE MINAS GERAIS 

NATUREZA DOS TRABALHOS: Prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de 
vala, tipo "operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-MG, em 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, 
usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a regularização e 

compactação do sub-leito, confecção de base compactada, conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão 
ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda dos 
serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, 
como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e esgoto, transferência 
de padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste instrumento convocatório. 

EMPRESALUnibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 

03.802.403l0001-42 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.000!! e Inscrição Municipal nr. 7539510014, sediada na Rua 

Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP:52600-240. por intermédio de 

seu representante o Sr. Rovilson Antonio de Sousa, portador dos documentos CI. MG. 1.251.300ISSP e 

CPFlMF.199.531.516-87, apresenta a relação da equipe técnica adequada e disponível para a execução do serviço 

objeto do processo licitatório em eggrafe; como seque: 
INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A 

sER UTILIZADA NAs 

OBRASISERVIÇOS 

NOME V I ESPECIALIZAÇÃO ANOS DE EXPERIENCIA 

RONALDO CUSTODIO PIO 9,00 
ENGE CIVIL - CREA/MG.91897fD A 

GILMAR MOREIRA DE MEIRELES ENCARREGADO GERAL #Clã 

BETlM(MG) 24 DE AGOSTO DE 2016 

% .Jgc/;QV/aÉe? u IBAS_ CONSTRUÇAO E PAVlM NTAÇAO L DA 
ROVILSON ANTONIO DE SOUSA 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES 
CPFIMF.199.531 .516-87 

..--' 

1 UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

09:44 RUA SANTA CRUZ, 510 - SL 201 - CENTRO - BETIM/MG - CEP.32600-24U 

17/03/2015 TEL/FAx(31)3593.2140 ANEXO VIII 
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PBQP-H NÍ ,E 

PMQP-H NÍ 7 ítUnibase :ousmuçlo E »Anuar-msm  
Betim(MG) 24 de Agosto de 2016 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 0112016 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 23.782.816¡000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371 -1 332 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição 
de vala, tipo "operação tapa-buraco”, em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi- 
MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de 
ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina ate o local da obra, , inoiusive a 
regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada, conforme normas recomendadas, 
cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para 
atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste 
instrumento convocatório. 

Empresaz. Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°. 038024031000142 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 753951001-4, sediada 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - GEP.32600-240. E- 

MAILzunibasegunibaseconstrucao.com.br - tellfax(31) 3593.2140. 

DECLARAÇÃO COMPROMISSO A 
' Eu, Ronaldo Custodio Pio. Engenheiro Civil - CREAIMG n°. 91.897ID e CPF n°. 029.843.396-65, au ri  

  
 

a minha 
inclusão na equipe técnica e comprometa-me a participar efetivamente dos trabalhos para exe uta obra de 
prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo "o er ão tapa- 
buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-MG, em concre o b tuminoso 
usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinage , a licação e 
transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a regularização e compactaçã do uh-leito, 
confecção de base compactada, conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão s e cutados 
quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda d serviços de 
manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da au quia, como 
correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e esgoto, tra ferência de 
padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste instrumento convocatório ; caso o objeto a licitação 
venha a ser contratado corn a empresada acima qualificada. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

mistas, 
Eng°. Civil - CREA/MG - 91 397m 
CPFIMF.029.843.396-65 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

RUA SANTA cRu2, 510 - sALA 201 - CENTRO - BETIM/MG - CEP.32600-240 

TEL/FAX(31) 3593.2140 

22/08/2016 
12:03 



 WWW.UN|BA5ECONSTRUCAD.COM.BR  Unibase CDKSTRHÇAD Ei- 

Betim(MG) 24 de Agosto de 201 6 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 0112016 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 2318281610001 10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Zeca Soares, 21 1- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371 -1 332 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição 
de vala, tipo "operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi- 
MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de 
ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a 
regularização e compactação do sub-leito. confecção de base compactada, conforme normas recomendadas, 
cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo corn suas necessidades; para 
atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidas neste 
instrumento convocatório. 

Empresaz. Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n°. 033024031000142 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.00-08 e Inscrição Municipal nr. 753951001-4, sediadaJ 

na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- Centro, na cidade de Betim - Estado de Minas Gerais - CEP.32600-240. E- 

mAlLzunibasegmibaseconstrucao.com.br - te|1fax(31) 3593.21 40. 

DECLARAÇÃO COMPROMISSO 

Eu, Gilmar Moreira de Meireles, Encarregado Geral -Carteira de Identidade MG.6.634. 71SSP e CPF 
n°.023.671.706-57, autorizo a minha inclusão na equipe técnica e comprometa-me a participar   ' 

trabalhos para executar obra de prestação de serviços comuns na àrea de engenharia referent recomposição 

     
  

pintura de 

MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "C" padrão DER, in clusive a ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da -o 

regularização e compactação do subdeito, confecção de base compactada, conforme norm 
cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas ne ssidaes; para 
atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e cole .. de esgoto de 
responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto ›- executa as 
ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições c tidas neste 
instrumento convocatório ; caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a empresada acima -_ ualificada. 

Por ser verdade, flrmo a presente declaração. 

LMAR M REIRA DE MEIRELES 

CPF1MF.023.671 .706-57 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO - BETIM/MG - CEP.32600-24U 

TEL/FAXBI) 3593.2140 
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03:02? Tribunal de Justiça do Estado de M mas Gerais _tax/x ,Li-à  COMARCA DE P|UMHI - JUSTIÇA comum  FORUM DR. oscAR SOARES MACHADO 
°- _R PADREAABEL, 419 - CENTRO - CEP'. 37925000 - (37) 3371-2200 - PIUMHUMG 

SFDC-76 CERTIDÃO - GERAL 

Processo: 0026545-24.2016.8.13.U515 1° CÍVEL,CRIME E JIJ - INVENTÁRIO 
0515 16 002654-5 

Distribuição: 23/06/2016 - Emissão: 05/07/2016 

REQUERENTE: GIOVANI MACHADO 
DE CUJUS : ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO 

IPessoa: 

GIOVANI MACHADO - RG: 9074832/MG - CPF: 039.068.136-90 
PAI: FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO 
MAE: DILCE_CARAVELLI MACHADO DE SOUZA 

Endereço: R JOAO PINHEIRO, 236 - Fone: 
CENTRO - CEP: 37925000 - PIUMHI/MG 

Certifico, atendendo a requerimento da parte interessada, que GIOVANI MACHADO 
f“\ foi nomeado inventariante dos bens deixados por falecimento de FRANCISCO MACHADO DE 

Piumhi é] ~ 

SOUZA FILHO, CPF 141.076.196-72, óbito ocorrido em 16/janeiro/2016, 'conforme 
despacho deste Juizo de 1°/julhO/2016- 

Dou fé. 

13TJÉÊRÂDO Juma' PIUMHI , 05 de sEcRE um - MG ' 

COMARFA AÃTÉ . centro' ~ ' 

. R” Pg??371.¡io0 - P 379¡5'°0°Escrivã (o) Judicial: 
FoneíFax: à1:\;¡c¡va¡@¡¡mg.1us.br 

'ulhoide 2016.    _ AUDI NEY GONÇALVES 
por ordem do(a) Juiz(a) de Direito 

% 
, AuTEIITIçAçAo  
I AuIeIItIcna presente co reprográñcaa '  qua¡ confetecüm o 'Iginal IJ 

   
 Emb xi, à 

'I 

a' 

l 

 
_ _ 'E3', 
“'. _ ›-“  CÊSSÍNÍ - II _ d¡ L _f 

HMHEUS nasros s. casam: . Sula ~ I n** - '“ 

  

o HORÁRIO DE ATENDIMENTO As PARTES NAS SECRETARIAS DE JUÍZO E DE 12:00 As 18:00 HORAS E? 
o HORÁRIO DE ATENDIMENTO As PARTES Nos JUIZADOS ESPECIAIS E DE 03:00 As 15:00 HoRAs 



“W 

INFRAESTRUTURA ~ EIRÉLI 

 
 

 
ATO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRÀCOM PRÉ-MOLDADOS PARA ç   

nascimento 01IO8I1Q89, n° do CPF 113.004.986-84, documento de identidade MG1331' . |= 

SSP, MG, com domicílio! residência a RUA SIDNEY OLiVEIRA, número 370, bairro I dis . 

CENTRO, municipio PIMENTA - MINAS GERAIS, CEP 35.585-000 resolve constituir  _ n 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ÃElRELl, _mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de INFRACOM PRBMOLDADOS 

PARA INFRAESTRUTURA - EIRELI. - 

Cláusulaâegunda - O objeto será PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E 

ESPECIALIZADOS DE ESCAVACAO, PAVIMENTACAO, REC-OMPOSICAO DE PAVIMENTOS, 

MANUTENCAO DE VIAS RURAIS E URBANAS, DRENAGEM* SANEAMENTO URBANO E 

RURAL, CONSTRUCAO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

COLETORAS DE ESGOTOS, EXECUCAO DE OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, 

CONSTRUCAO OU REFORMA DE CASAS, PREDIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, 
PRAGAS, OBRA DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS, MONTAGEM DE PRE-MOLDADOS 

DE CIMENTO EM' GERAL, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE CARGAS. s  
Cláusula Terceira 1 A sede da empresas na RUA SIDNEY OLIVEIRA, número 370, bairro¡ distrito 

-L CENTRO, municipio 'PÍIVIENTA - MG, CEP 35.585-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em t5l04¡20t3 e seu prazo de duração e 

indeterminado. - 

Cláusula Quinta - O capital e R$ 70.000,00 (SETENTA MIL reais), totalmente integralizado neste 

ato em moeda corrente do Pais. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendohprà-ticar 

todos os atos compreendidos no objeto. ' 

i 
Cláusula Sétima - Ao término de cada exercicio social..em 31 de dezembro, proceder-se-à a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusuia Oitava 4 A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O(s) Administradorbes) declaram), sob as penas da lei, de que não estáião) 

impedldo(s) de exercer a administração da empresa. por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos deia, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos'. ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacionai, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou 

a propriedade. 

Ciáusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei. que não figura como titular 

X  “33978338539 IIIIEEIEÊIIÉEIIEIIIH iãliiãli Mmqgmw” 
MÓDULO INTEGRADOR: 11 

- 1/ 2 
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de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Ciáusuia Décima Primeira - Fica eleito o foro de FORMIGA para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. 

PIMENTA, 8 de Abril de 2013. 

- ~ ' ,GTABELIONATO QENOTAS 
AUTENTICAÇAO 

Autenticn a presente cópia repmgráiica e 

quai confere com o origina¡ 5° 'ii-Ie ' 
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n¡ d 'f¡. 
.-_-;n_. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DEÀMINAS GERAIS 

-' É. ' _-' ceannco o REGISTRO $030 MRo:3I21011916-6  EM 2810412014 
MNFRACDM PRE-MDLBÁDOS PARA INFRAESTRUTURA LIDA# 

PaoTocoLo: 

51111518035 

1 - REQUERIMENTO 
1LMO(A). SRUÀ). PRES|DENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

1029941124 

::L 

 
NOME: ¡NFRACOM PREMOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 

- (da Empresa ou do Aganie Auxiliar do Corrúrdo) 
requer a V.S° o deferimenlo do seguinte alo: N° F EMP 

  @Em 1111111113111181121111111111111 mas oo ATO oo EVENTO aros DESCRIÇÃO oo ATO .v EVENTO -'-“' 
1 |oo2 - ~ ALTERACAO Í j: 

' 020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 

| [D ods 1 TRANSFORMACAD 
l 1 ' 2247 1 ALTERACAD DE CAPÍTAL SOCIAL 

_ .' 22 9 1 ALTERACAD DE ENDE NTRE MUNICIPIOS DENTRO DO 
i . - h r E5 MESMO ESTADO A Represa  

PiUMHI Ma? UP  i_ ip, . 1- l 
. u' ' _ - * '  Conf. Mun_ 2 

' 24 Abril 2014 ll 

 
__ Dala _____1I 

2,1 USO DA JUNTA COMERCIAL 

@ü DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 
.Nonzcisi Empranarialtais) Iguauais) ou semelhantetsl: I 

í E] SW E 51W¡ Processo en'. Ordem l ¡ A decisão u_ 

_ í 

_____.¡ I Í 

l Data ¡ 

_ ~ I I 

E] NAo __i__r_ ____ E] NÃO ___r__.r_ › Responsável 1 

[lala Responsável Daia Responsável 1 _g 

DECISÃO swoumn 2- Exigência 3- Exigência 4. Exigência _ 5;. Éñgénds  
[j Processo em exigência. (Vide despacho em falha anexa) F É] \›- 1465?'  Processo dcleriuo_ Publique-sa e rquive-se.  33"' Q v3'  E] ' Processo indeferido. Publique-se. ' ' 

C1 

a 

1 5/11/,2230922 My 

I 

| Daia _ - Rqéponsáve! 1_ 

Í .. 
1 DECISAO COLEGIADA 2" Exigência 3' EKÍQÉHCAB 4' Exigénc 5" Exigência l 

' a Processo em exigência. (Vida despacho em falha anexa) E] [j [j ü i 

I ü Processo dalerido. Publique-SB e arquiva-se. $ 

D Processo indeferido. Pubríque-se. í  
___n' J' íííí_ í:______________, _E_ í W 

Data Vogal Vogal Vogal 

Presidenle da Turma l 

¡ OBSERVAÇÕES l v 
Í 

 .mana dGraa F _F . . 

PRESIDE r_ E_ ç y \ 
Certifico que este documento da empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA .LTDA - EPP, Niro: 3121011916-6 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 31210119166 em 28/04/2014. Para validar este documento, 
acesse www.jucetng.rng.gov.br e informe: N° do protocolo 14/299012-4 e o código de segurança QhAz. Esta cópia Foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/04/2014 por Marinciy de Paula Bomñm - Secretária Geral. 
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TABELIONATO na NOTAS "AMÂNCIO cAssuw NETO" 
' Tabelião: Marcelo da Sllvelrn Cassin¡ 
Rua mm uma. n' :da Jal¡ 101. :um - romana; Juan an¡ . 5:9; unwno -Fncux       

   .u. ç acertam ?ea azanumeça Bis; santas::uttntcmmttatttm - ::traziam sauna: :um casznaasa :uma::tsutaumtauts _ 

a¡ Pinni,'?4¡a#f§¡§14 12:53:27 :ser _ '. 
. À ,à _ 

         sn 3551.3 Q 9g vg¡ 
!ainda da S' rita Cassia' 

a-IÁI mia .numca ;casam sehêgjíslznells-bglcygü ::Quan gm-¡mknçiúdu ur. Ah- a e n .um 

   

r\ 
Certifico que este documento da empresa [NFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, Nire: 3TQ-LG'I'T9I6-6 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 31210119166 em 28/04/2014. Para validar este documento, 
acesse www._iucemg.nng.gov.br e informe: N** do protocolo 14/299012-4 e o código de segurança QhAz. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/04/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. ” 
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INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA -fEliREiLlglt/Iê - . : 
CONTRATO SOCIAL °° - - - 3 

PorTransformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) 

1 - SOLANGE MARIA COSTA ROSA, nacionalidade Brasileira, Empresária, Solteira, data de  
nascimento 01/08I1989, n° do CPF 113.004.986-84, documento de identidade MG13316998, ' 

SSPIMG, com domicíliolresidência a Rua Sidney Oliveira, número 370, bairro/distrito Centro. 
municipio PimentaIMlNAS GERAIS, CEP 35.585-000, TITULAR da empresa individual de 
responsabilidade limitada (EIRELI) INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA - 
EIRELI - ME, devidamente registrada na JUCEMG sob 0 n.° 316500053651-5, inscrita no CNPJ sob o 

n.° 17.962.166I0001-91. 
ADMITE-SE, neste ato, como sócio: 

2 - FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO, brasileiro. natural de PiumhifMG, casado pelo 
regime de comunhão universal de bens, nascido em 04105/1945, engenheiro civil, portador do CPF 
n.°141.076.196-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE 3004410, expedida pelo CREA~MG em 19108/1982, 
residente e domiciliado à Rua São Vicente, n” 110, Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000; 

TRANSFORMANDO sua empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas 
omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária: 

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de INFRACOM PRE-MOLDADOS 

PARA INFRAESTRUTURA LTDA. 

Cláusula Segunda - O objeto social será PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E 
ESPECIALIZADOS DE ESCAVAÇAO, PAVIMENTAÇAO. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, 
MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS E URBANAS, DRENAGEM, SANEAMENTO URBANO E RURAL, 
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETORAS 
DE ESGOTOS, EXECUCAO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL. CONSTRUÇÃO OU 
REFORMA DE CASAS, PREDIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRACAS, OBRA DE ARTES 
CORRENTES E ESPECIAIS, MONTAGEM DE PRE-MOLDAOOS DE CIMENTO EM GERAL, 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa passa a ser na RODOVIA MG 050 - KM 269 SN - ZONA 

RURAL - PIUMHIIMG - CEP.: 37.925-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 15104/2013 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 
Cláusula Quinta -- O capital social de R$0.000,00 (SETENTA MIL reais), já totalmente integralizado, 
é aumentado para RS 300.000,00, dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de valor nominal R$ 
1,00 (hum real), cujo aumento e integralizado, neste ato em moeda corrente do Pais, assim 

distribuido: f" socios N° DE QUOTAS TOTAL PARTICIPACAO ' 

SOLANGE MARIA COSTA ROSA 294.000 as 294.000,00 98,00% 

FRANCISCO MACHADO DE SOUZA 6.000 as 5.000,00 2,00% 

FILHO ___ TOTAL 300.000 Rs 300.000,00 __ 100,00% 

Quinta - A Sociedade responsabilizará pelo ATIVO e P SSIVO da firma individu I de QQ 
re 'on _ ;dadelimtada (EIRELI). (oofàu o sing'  r Mm mm “sãos/m l,  \ 

@Qaeda 

 
   

    Maria das Graças =s  
PRESIDENTE 5,. A. . 

Cenificoque este documento da empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTUIIA LTDA - EPP, Nire: 3121011916-6 
foi deferido ::arquivado na Junta Comercial do ;Estado de Minas Gerais, sob o 11° 31210119166 em 28/04/2014. Para validar este documento, 
acesse www._¡Lice1-r_1g.mg.gov.br e informe: N do_ protocolo 14/299012-4 e o codigo de segurança QhAz. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente c assinada em 30/04/2014 por Marmely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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x4.. , _ ¡ ___s;ñ_ _ _. 
Cláusula Sexta: As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas agterceiros: _  
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de coñdiçõesepreço direito¡ j 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 

alteração contratual pertinente. 
Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava: A administração da sociedade caberá à administradora !sócia SOLANGE MARIA 
COSTA ROSA que assinará individualmente com os poderes e atribuições de representa-la perante 
repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive Bancos, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Cláusula Nona: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, a administradora prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do batanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas, 

os lucros ou perdas apurados.  Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima Segunda: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo 
de "pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer socio, 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 na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial. ou em virtude de condenação criminal, ou 

x¡ por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Piumhi/MG para o exercicio e cumprimento dos direitos 

e obrigações resultantes deste contrato.  
  

  
  

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em (01) via_ 

Piumhi/MG, 22 de Abril 

M¡ g-&õl/ . 

Solañbe Maria Costa Rosa -  h -. 
WML 0Õ3?o3 %l 

._ 1/ 
CPF.: 113.004.986-84 

, _ j_ 
zur/MW¡ o -.ra Barros Goulart .a - -. ' 'IC.P.L. 

° i:: SAAE Plumhl -MG 

Certifico que este documento da empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTIZUTURA LTDA - EPP, Nire: 3121011916-6 , 

foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31210119166 em 28/04/2014. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14/299012-4 e o código de segurança QhAz. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/04/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. t 
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  - › Sbivcha Cass¡ ' 
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TAÇEUONATO DE NOTAS "AMÃNCIO CASSIN! NETO" 
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- auaPanr-,Amn-uv - no): 101.1¡ . -aonsrax-araartzzsa.css›yar9214m- 9mm 

y." 1156111111133 ?DE SEHÉUMHÇ# 15,151 Flfmàís):ttlltttitlítitítttllttt 
é, (1131122431) 151111316151113 BÉJEHMJE BE 51.1113¡ num IÍNIHHHHII ' FÍBIH¡ 3,841231# 15:53:31 21747  ' E¡ ÍESE &JR; ?FHM . 

!arielcs éa 55mm tassibi 

    

ájmféâiob  037126 

   
- . 6-6 RALTDA-EPRNne.312101191 g - “- L ADOS PARA INFRAESTRUTU rd t documento, 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
iicitacoesímsaacgíumhiaronnbr www.saacpiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6/000l 10 

Autarquia !Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21| - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 373371-1332 

CERTIFICADO DE REGIS T R0 CADAS T RAL 

Certiñcamos que a empresa INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA 
ESTRUTURA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 17.962.166/0001-91, Inscrição 
Estadual n° 00213450300-02, com sede a Rodovia MG 050- KM 269, S/N, Zona 
Rural, na cidade de Piumhi-MG, cuja objeto social é prestação de serviço de 
terraplenagem e especializados de escavação, pavimentação, recomposição de 
pavimentos, manutenção de vias rurais e urbanas, drenagem, saneamento urbano e rural, 
construção ou reforma de sistemas de abastecimento de água e coletoras de esgotos, 
execução de obras, construção civil em geral, construção ou reforma de casas, prédios, 
conjuntos habitacionais, praças, obra de artes correntes e especiais, montagem de pré- 
moldados de cimento em geral, locação de máquinas e equipamentos e transporte 
rodoviário de cargas, está devidamente cadastrada nesta Autarquia Municipal- Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, em conformidade com a Lei 8.666/93 e 

suas alterações. 
Certitica, ainda mais que o presente Certificado tem validade por 90 dias. 

Todo referido é verdadeiro. 

Piumhi, 16 de agosto de 2016 

ífd%% 
MARIA DAS GRAÇ _IRA BARROS GÇULART 

PRESIDENT 0 SSAO DE LICITAÇAO 

v 



 INFRACOIVi PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTD 5- ~ 

-  - -- _J › CNPJ: 17.962.166/0001-91 l.E.: 00213450300-02  RODOVIA MG 050-KM 269-PlUMHl-MG 
TEL- (37)3412-0106 - EMAtL - infracomconstrutora@vahoo.com.br  P' u' 
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ANEXO III- DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 32112016 

TOMADA DE PREÇO N° O1I2016 

A empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ sob n° 17.962.166/0001-91, por intermédio de seu representante í 

legal o(a) Sr(a) Giovani Machado, portador da Carteira de Identidade n° MG-9.074.832 l 

e do CPF n° 039.068.136-90, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou ' 

insaiubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

Piumhi, 24 de Agosto de 2016 

9406 
Giovani Machado 

Empresário 
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 IN FRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTU RA LT . 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 |.E.: 00213450300-02 '  RODOVIA MG 050 - KM 269 - PIUMHI-MG 

mas* ::grs 
à W TEL- (37)3412-0106-EMAIL-infracomconstrutora@vahoocombr    

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

A empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ sob o n° 17.962.166/0001-91, por intermédio de seu representante 

legal Sr.(a) Giovane Machado, portador da Carteira de Identidade n° MG-9.074.832 e 

inscrito no CPF n° 039.068.136-90 DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), 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. 

|:| 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, decairã o direito à contratação, 

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

Piumhi, 24 de Agosto de 2016 

9440/6 / Giovani Machado 

Empresário   ige1fà.âüáhuñ_¡z_ 

Invariant' Marcianos): »ABA 
INFRA ESTRUTSWI MTM. -° 

I nos.. m¡ 05a,- w !zoo 
cera-atuem 

L_ eiumurmo _ J 



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 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.  
Nome Empresarial: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3121011916-6 17.962.166/0001-91 18/04/2013 15/04/2013 

Endereço Completo: z f' 
RODOVIA MG 050 KM 269 SN › BAIRRO ZONA RURAL CEP 37925-000 - PIUMHl/MG 

Objeto Social: 

PRESTACAO DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM E ESPECIALIZADOS DE ESCAVACAO, PAVIMENTACAO, RECOMPOSICAO 
DE PAVIMENTOS, MANUTENCAO DE VIAS RURAIS E URBANAS, DRENAGEM, SANEAMENTO URBANO E RURAL, 
CONSTRUCAO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETORAS DE ESGOTOS, EXECUCAO DE 
OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, CONSTRUCAO OU REFORMA DE CASAS, PREDIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, 
PRAGAS, OBRA DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS, MONTAGEM DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EM GERAL, LOCACAO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. 

Capital Social: RS 300.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

TREZENTOS MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital Integralízado: R$ 300.000,00 Porte INDETERMINADO 

TREZENTOS MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar '- 
n°123/0e) 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

141.076.196-72 FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO xxxxxxx R$ 6.000,00 SÓCIO 

113.004.986-84 SOLANGE MARIA COSTA ROSA xxxxxxx R$ 294.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 16/08/2016 Número: 5816585 

Ato 223 - BALANCO 

Empresals) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 311300051361-5 31210119166 xx TRANSFORMACAO 
INFRAESTRUTURA - EIRELI - ME 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2016 10:37 

“ Te :r-W' 9' 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se de r conñrmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certid pode ser 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 6160001808217 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIEIIIII IIIIIIIIIIIIIII Página 1 de 520.978-0 



22108/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERO DE INSCRICAO  DE   E DE DATADEABERTURA 
17.962.166l0001-91 - 18/04/2013 
MATRE SITUAÇAO CADASTRAL a! 

NOME EMPRESARIAL h 

INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
tkúdliú* 

CÓDIGO E oEscRIçAo oA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
zm¡ 

I 4313-41-00 - Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRIÇÃO oAs ATIvIoAoEs ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
4212-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 

de irrigação 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4212-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
77232-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
41.20-4-00 - Construção de edificios 
4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

ROD MG 050 KM 269 SN 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

37.925-000 ZONA RURAL PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

SUMELOCONTABIIQHOTMAILCOM (37) 9925-9150 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*tttt 

ñ SITUAÇÃO cAOAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cAoAsTRAL ATIVA 18I04I2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA oA SITUAÇÃO ESPECIAL *titítúi ltiitúii 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 2210812016 às 16:28:32 (data e hora de Brasilia). Página: 1 

I Consulta QSA I Capital sociàü I üãàr 

Prop 
para 

ar Página 
pmssão  

httpt/Mww.receitafazendagovbr/PessoaJuri d¡ cafC N F-'JIcnpjrevafC npj reva_C om provanteasp 1I2 
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22/08/2016 Com provante de Inscrição e de Situação Cadastral 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, cligue aqui. 
Atualize sua página 

httpzllwwwxeceitajazenda.govJmPessoaJurídica/CN PJlcnpjreva/Cnpjreva_comprovante.asp 2/2 



221082016 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE_N EÇ-¡ATIVA DE DÉBITOS_RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIV|DA ATlVA DA UNIAO 

Nome: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 
CNPJ: 171536216610001 -91 

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

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

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

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

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

negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do att. 11 da Lei n9 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <httptllwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:h'www.pgfnjazendagov_br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN m9 1.751. de 02/10/2014. 
Emitida às 09:04:12 do dia 12l04f2016 <hora e data de BrasiIia>. 
válida até D9l10/2016. 
Código de controle da certidão: 5FB1.F88D.5732.8FCD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

t 
@H 



 responsabilidade do sujeito passivo acima identificado 

22108/2016 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

_ _ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 22/08/2016  
"WWW CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

20/11/2016 

NOME/NOME EMPRESARIAL: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

&SCRIÇAO ESTADUAL: 00213450100' CNPJ/CPF: 17.962.166/0001-91 SITUAÇÃO: Ativo  
LOGRADOURO: RODOVIA MG 050 KM 269 NÚMERO: SN 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG , 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
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, ge 
carta de adJudicaçao expedida em autos de inventario ou de_arro ayriento, de sentença _eng açao 
de separaçao Judicial, divorcio, ou de_partilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveisL esta certidao somente te_ra validade se acompanhada da Certldao de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos o_s _estabelecimentos da empresa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta _certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em mvirw.faze_n_cia.m .gov.br => certidao de debitos tributarios => 

"MX certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000169493929 

htips:Ilwwwzfazendamggovbrlsollctrl/SOL/CDTID ETALH E_746?AC AO=VISUALIZAR&nurn PrOtOcOIO=20160517618318Iau1enücacaOM odeI=r00ABXNy. .. 

l 
@I 
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CNPJ 16.781.346 f 0001-04 
R Padre Abel n" 332 - Centro -- Tel.: (37) 3371-9200 l Fax: (37) 3371-9221 

e-mail: trihutacao@prefeiturapiumhi.mg.gov.br 
. . 37925-000 - PIUMHI - MINAS GERAIS 

=CERTIDÃO= 

Assunto: Certidão 
Serviço : Fazenda 
Número: 307/1016 

O Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi, 
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc... 

Certiñca a pedido da parte interessada através do requerimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMH  

com 0 protocolo de n°: 2171 de 02 de Agosto de 2.016, que revendo os Arquivos desta ' 

Prefeitura, consta que a Empresa: INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, Inscrição Municipal n°: 58065, CNPJ (MF) N°: 
17.962.166/0001-91, estâbelecidaá Rodovia MG 050 - KM 269 - SIN - Zona Rural, 
administrada pelos sócios: Solange Maria Costa Rosa - CPF: 113.004.986-84 & 
Francisco Machado de Souza__Filho - CPF: 141.076.196-72, com a atividade de: OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM/ETC, tendo iniciado em: 08 de maio de 2014, pagou as taxas 
devidas, efetuou o pagamento da taxa de Licença para Localização e Fiscalização de 
Funcionamento em: 04 de Março de 2016, relativo ao exercício de 2016. 

Resguarda-se o direito da Fazenda Pública vir a constituir novos 
créditos tributários da responsabilidade da empresa e que, até a data ainda não foram 
apurados ou lançados ou que estejam em cursos de cobrança e não vencidos. - 

ESTÁ PORTANTO OUITE COM ESTA PREFEITURA ATÉ A PRESENTE DATA. 
OBS: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR (60) SESSENTA DIAS. 

É E paraque produza todos os efeitos legais, expede-se a presente 
Certidão. ' _. 

*Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi- MG, 
em: 02 de Agosto de 2016. ' 

 
 ' "Ger !do Arantes 

- oa DE DEPARTAMENTO 
NICIPÁL DE RECEÍTÀ 

IBFLÉE seus É çóü _  1%.'. Alllênlico a 9'99"* “p” "www "  

 

. . a¡ 

qua! confere cem 0 0'41"' ' ° que 

  . s casam: -  % ,,mÊÊs%?sl1%ss.cnss1nu-§u eu 
________,...,,,.... 

 



  22/08/2016 https:l/wwwsifgecaixagoinbrlEmpresa/C rfiCrflFgeC FSImprimirPapeLaspWAR PessoaM atriz=2D436421&VAR Pessoa=2043ô421&\/ 
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CAIXAEGONMlCA FEERL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 17962166/0001-91 
Razão Social: INFRACOM PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP 

Endereço: ROD MG 050 KM 269 S/NR / ZONA RURAL/ PIUMHI / MG / 37925-000 

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. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/08/2016 a 13/09/2016 

Certificação Número: 2016081502064795835681 

Informação obtida em 22/08/2016, às 16:36:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

 gl hitps IÍMWW.SÍÍQQCGÍXELQOVJJJFÍEFTI presafCrf/C rffFgeC F SlmprimírPapeLaspWAR Pess0aM atríz= 20436421&VAR Pessoa= 20436421&VARU f= M G&VARfn5... 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 17.962.166/0001-91 
Certidão n°: 82560058/2016 
Expedição: 23/08/2016, as 16:08:23 
Validade: 18/O2/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

CertifiCa-Se que INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O n° 17.962.166/0001-91, 
NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam Os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concerne te aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cu tas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou de r entes 
de execução de acordos firmados perante O Ministério P' 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



__ Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidencia da República 
"* Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
i Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  

NlRE (da sede ou filial, quando a 

sede for em outra UF) 

31210119166 

Código da Natureza 
Jurídica 

2062 

N° da Matrícula do Agente 
Auxiliar do Comercio 

1 - REQUERÍMEN TO 

Nome: - D D l 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

N” FCN/REMP  
requer a VS** o deferimento do seguinte ato:      N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO f EVENTO J153630659679 

1 j 223 BALANÇO 

d Bumba Representante Legal da Empresa [Agente Auxiliar do Comércio: 
Local Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

D DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 

  

Nome(s) Empresariauaís) iguauaís) ou semelhantqs): Í 

SN Sm Processo em Ordem f: E¡ a À decisão 

____i'____f 

Data 

[j NÃO -J-é¡ D NÃO «J-_fí_ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DEClSÃO SINGULAR 

2" Exigência 3" Exigência 4° Exigência 5° Exigência I l Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

E_ ;cesso deferido. Publique-se e arquive-se. E] [j lj E' lj Processo indeferido. Publique-se. 

I i'  

OBSERVAÇÕES 

   
Data Responsável DECÍSAO COLEGÍADA 2° Exigência 3' Exigência 4" Exigência 5 Exigência 

D Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

1:] Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. E] 1:1 lj Processo indeferido. Publique-se. 

__i'__f 
Data Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

 5% Junta Comercial do Estado cle Minas Gerais  '- Certifico registro sob o n" 5816585 em 16108/2016 da Em  
pág. 1/7 nn v mou ou u 

e: REIÁRMEE t 

 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 
Registro Digitar 

 Capa de Processo     
Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador  16/508440-5 J163630659679 10/08/2016        Identificação do(s) Assinante(s) 

113.004.986-84      Solange Maria Costa Rosa 

  
tvããggmaznnzgy" '  " : 

  na Barros 000W' 
A 0.P.L- Maria das P _gAni ¡uumnhmg 

L¡clt¡çõeT a contÍat ; 

Belo Horizonte. Quarta-feira. 10 de Agosto de 2016 

f 1 Página 1 de 1 @ê 
__ .Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 
I' Certifico registro sob o n° 5816585 em 16/08/2016 d 



BALANÇO PATRIWONIEU. 
Empresa: lNl-'RACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRIFTURA LTDA EPP Folha: 0001 
CNPJ: 17.952 I66/00GI-91 
Nire: .112l0ll9l66 

111411040; 01101120151131112/2015 
Balanço encerrada em: 3III2IZOIS 

Código Classificação Descrição Saldo Anual 
1 1 Anvo 019.403.324 

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 533.403.320 

.1 1.1.1 DISPONÍVEL 575.434.530 

4 1.1.1.01 CAIxA 575.434.500 

5 1.1 101.001 CAIXA GERAL 575.414.504  
13 1.1.3 0111-1103 CRÉDITOS 11.020.740 

2a 1.1.3.03 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 11.020.740 
311 1 13.011.010 INSS A COMPENSAR s 0211.7411 

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 35.000,09.; 
111 1.2.3 1111011114141 no 30.000.004 

112 1.2.1.01 móvus 34.000.000 
1 13 1.2.3.01.001 TERRENOS 36.000.000 

*v 

149 2 PASSIVO 019.403.321.-  
150 2.1 PASSIVO CIRCULANIE 109.117s.40e 

154 2.1.3 FORNECEDORES 54.747.271- 

1155 2.1.3.11: FORNECEDORES s4.747.27c 
500 2 1.101.001 FORNECEDORES DIVERSOS 54.747.274 

11:9 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRmu-rARus 91.974,15» 

170 2.1.4.01 1111005105 1: CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 91.974.112: 
1711 2.121.111.003 IRRF A RECOLHER 31.0% 

479 2.121.111.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 88.446.351: 

491 2.111.111.023 CONTRIBUIÇÃO smmcAr. A RECOLHER 33.33: ” 
soa 21.4.0102:: INSS RECEiTA BRUTA A RECOLHER 3.403,0sc 

1115 2.1.5 oamcAÇoEs 'TRABALHISTA E PREWDENCIÁRIA 2:1.1s0,51c 

186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM o PESSOAL 7.ss5,92c 
1117 2.1.5 01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR e. I05.92c 
11:21 21.501.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 1.7z10.00c 

190 2.1.5.02 OBRIGAÇOES socws 15.270.510 

191 21.502.001 mss A RECOLHER 10.440.321: 
192 2 1.5 02.002 FGTS A RECOLHER 4.823.770 

242 2.3 PATRIMÔNIO 1.101.000 449.554.924 

24s 2.3.1 CAPITAL SOCHL 300.000.002 

241. 2.1.1.02 (-1 CAPlTAL A ENTÉGRALIZAR 300.000.001 

247 2.3 1.02.00¡ CAPITAL A INTEGRALIZAR 300.000.000- 

'63' 23.5 LUCROS Ou 1112121111205 AcUMuLAnOs 149.504.112: 

20s 2.1.5.01 LUcnos Ou 1911211112105 AcuMULAnOs 149.504.921 

:as 21.111.01.001 LUCROS ACUMULADOS 355 573.900 

257 23.501.002 (-1 PREIUIZOS AcUMULAOOs 205.933.904 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2" .Artigo I 184 do Código Cwil Brasileiro. Lei 10,406 de ¡0101/2002. em cunfonnidade com a NBC 
TG ¡GDD - Conzabiíidade para Pequenas e Médias Empresas. aprovada pela Resolução CFC LESS/DÇ. assinankos o presente tem-no d: 

Piumhi - MG. 3! de dezembro de 2015. 

Empresária: Solangc Maria Costa Rosa 

CPF: 11100438644 
RCLMGJLTHG 998.5SP1'MG 

Conladora: Luana Melo de Oliveira 
CPF: 974.( 10256-0? 
CRC/MG' 085824 

ánfegxdê 6:7'? .Tucewg. 

- Juma Comercial do Estado de Minas Gerais  Csnificn registro sob o n” 5816585 am 16lD8l201B da E111 



 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/12/2015 

Emprem: 

CNPJ: [1962166/000191 
Nire: 3l2iUl19166 

Periodo. OI/Dl/ZOIS a JIMI/Z 
Balanço encerrada em: 31/[2/2015 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

DEDUÇÕES 

(-) ISS 

(-) SIMPLES NACIONAL 

H INSS RECEFFA BRLFFA 

RECEITA LÍQUIDA 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS ADNHNÍSTRATÍVAS 
MULTAS DE MORA 

RECEITAS FUTANCEJRAS 

DESCONTOS FINANCEIROS OBTEDDS 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

MATERIAL DE USO E CONSUMO 

RESULTADO OPERACIONAL 

RESULTADO ANTES DO [R E CSL 

LUCRO LÍQUTDO no EXERCÍCIO 

Piumhi - MG. 3¡ de dezembro dc 2015. 

Empresária; Solange hãsria Costa Rosa 

CPF? 113.094.986-34 

RÚ.MG.I3.3ló,993.SSP/I\›ÍG 

Cunmdnm: Luma Melo de Oliveira 
CPF: 074.¡ 10.256-037 

CRCRLÍG: 035324 

weeY Esta cópia foi autenticada digitar 

LNFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 

GIS 

“a Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
13': Certifico registro sab o n° 5816535 em 16f08f2016 da Empresa fNFRACOM PRE 

menta e assinada em 17108120 

Falha: 01 

3§2 8,55 g; 

  
5 e o código de segurança 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GER 
Registro Digital 

Documento Principal 

identificação do Processo 

Número do Protocolo Número clo Processo Modulo Integrador Data  
|L6/508.440-5 J163630659679 ums/ana 4 
mentificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

113.004.986-84 Solange Maria Costa Rosa 

074.1 10256-07 Luana lvlelo de Oliveira 

&MHÊÂÇÍO 00/¡ 444a  aalo 1/6    

 

  »f 
arrooulart 

Belo Horizonte. Quanta-feira, 10 de Agosto de 2016 

Página 1 de 1 KQ 
*l   . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

' Certifico registro sob o n” 5816585 em 16/08/2018 da Em 1.5)! 
.F 

m _. m _. o ._. _. u: _l o) o: m 'a -. 9. o O 9 o _. a: m o a: a. .n o m 
presa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INF ESTR 

_. O õ ?i N o _. o: I' E m F1 õ UTURA LTDA - EPP, ire 
. ' 163A2. Marinely de Paula Bomfim 

- Secretária-Geral. Para validar este documento. acesse 
mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16:' 055.440-5 e o codigo de segurança 

weeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 1370812016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Gar 

m o !D1 O U m 'ñ cn O c: o: É m 8 J> M M -4 EU 3 P co O O O¡ *l -q U1 '|'I O (D ro U 
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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 INFRACOM PRE-MOLDADOS PARAv_ 

INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, de nire 3121011916-6 e protocolado sob o número 16/508440-5 em 
10/08/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5816585 em 16/08/2016. O ato foi deferido 
digitalmente pelo examinador Barbara da Costa Souza Lima. 

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretaria-Geral. Marinely de Paula Bom/im. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (http:/I 

portalservicosjucemgmg.gov.br/PortaI/pages/imagemProcesso/Viaunica.jsf) e informar o número de, protocolo e chave de segurança abaixo: Í'   16/508 .440-5 

Capa de Processo  :e wi* à 'ri 
CPF 

113.004.986-84 Solange Maria Costa Rosa 

Documento Principal          e as        e   as a: .a  
CPF Nome i 

113.004.986-84 Solange Maria Costa Rosa 
074.110.256-07 Luana Melo de Oliveira 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 17 de Agosto de 2016 

à l* 

- n d* 
fer/Mg” faze: ° 

 à  
  as Far =  Maria as PR Ç 'DEN 
Llcltaçóese entra  

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

_ . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
g; Certifico registro sob o n° 5816585 em 16/08/2016 da Empresa INFRACOM PRE 

31210119166 e protocolo 165084405 - 10/08/2018. Autenticação: DSFSCOSBAAEBS/A 
- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e rn 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

 

  

      

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

252.984.376-72 LIGIA XENES GUSMAO DUTRA 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM f! 

e; ; a 

   Í: . 

É I. 
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,Ji '4-/1 G  ...m-un- ' _, 2 : *J Ou 8 

Mam d” 'âüêãiããf ;m m, Licitações e contrato¡ - 8 = A  H 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 17 de Agosto de 2016 @ 

gia si 
~ Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 

_ V Certifico registro sob o n” 5816585 em 16/03/2016 da Empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, Nire 

- Secretária-Geral. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov,br e informe n° do protocolo 16l508.440-5 e o código de segurança 

weeY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17108/2016 por Marínely de Paula Bomfim - Secretária-Gera . Â _ Ê 
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  INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTUR 

__  T ' I' CNPJ: 17.952.155/0001-91 l.E.: 0021345030002 

IN P RACOM RODOVIA MG 050 - KM 259 - PíUMHI-MG 

níierjrrIr-.agíç 

ANÁLISE CONTABIL FINANCEIRA 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2015 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2015 

DENOMINAÇÃO SOCIAL: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 

!NFRAESTRUTURA LTDA - EPP, 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 

 

. ÍNDICES DE AVALIAÇÃO 'q 1 - LIQUIDEZ CORRENTE 2 - LIQUIDEZ GERAL 3 - SOLVÊNCIA GERAL 

1,39 1,39 1,39 

1- LIQUIDEZ CORRENTE 

LC = ATIVO CI3C_tJ_l___AN'[§_ - 11.25 
PASSIVO CIRCULANTE - 55.153,94 

2- LIQUIDEZ GERAL 

LG = ATIVO CIRCQLANTE + REALIZAVEL A |__ONGO PRAZO - 12332325 + 0.00 

PASSIVO CIRCULANTE + ExIGIVEL A LONGO PRAZO - 55.153,94 + 0,00 

3- SOLVÊNCIA GERAL 

f¡ SG = - 123.223,25 ATIVO TOTAL 

(PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO) - 55.153,94 + 0,00 

 
 

NOME DO CONTADO 
Luana Melo da Oliveira 

CONTADORA 
CRC-MG 085824104 

Í ana Melo de Oliveira - CRC: MG.085.824l0-9  
ASSINATURA: DATA 22/08/2016 

NOME RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Solange Maria Costa Rosa 

ASSINATURAXÉ-Êí/\nrodit 11mm. @sofa Wma, 
OBSERVAÇÕES: 

 

DATA 2 . -I 8/2016 

...Í .  .f  _hi1 '* ' 
“MSDN "W-MOL D0' PARA 

WF” IVSTÊUTUQI. LT”. . 

R0”. .É 1:5'!.- Ím'  
CEF' 37925-@0 

I ¡J!l.nn-l Inn- 

 



Empresa: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESFRUTURA LTDA EPP Página: 
Inscrição: 119621661000191 Número iivr 
Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2015 d 

t l Coeficiente Fórmula Valor Resultado 

Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 123.223,26 + 0,00 1,89 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 65.153,94 + 0,00 

Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 123.223,25 1,39 

Passivo Grculante 65.153,94 

Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 123.223,20 - 0,00 1,39 

Passivo Circulante 65.153,94 

Índice de solvência Geral Ativo 123. 223,25 1,89 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 65.153,94 + 0,00 

Índice de Capital de Passivo Circulante + Exiglvel Longo Prazo 65.153,94 + 0,00 1,12 

Terceiros Patrimônio Líquido 58.069,32 

Índice de Endividamento Passivo Circulante + Exlgível Longo Prazo 65.153,94 + 0,00 0,53 

Geral/N Passivo Total 123.223,26 

Índice de Endividamento Passivo Circulante 55.153,94 1,12 

Corrente Patrimônio Liquido + Resultado de Exer. Futuros 58.069,32 + 0,00 

Índice de Divida a Curto Passivo Circulante 55.153,94 0,00 

Prazo Exlgível Longo Prazo 0,00 

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Exlglvel a Longo Prazo 65.153,94 + 0,00 0,53 

Ativo 123.223,26 

Margem Operacional Lucro/Prejuizo Operacional 58.069,32 0,16 

Receitas de Vendas 353.065,83 

Rentabilidade do Ativo lucro/Prejuízo do Exercicio 58.069,32 0,47 

Ativo 123.223,26 

Rentabilidade do Lucro liquido 0,00 0,00 

Patrimônio Liquido Patrimônio líquido 58.069,32 

Índice 1.. Capital Próprio s¡ Pauimõnlo Liquido 53.069,32 0,47 

Passivo Total Passivo Total 12322325 

Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 0,00 0,00 

Patrimônio Liquido Patrimônio Líquido 58.069,32 

Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional _ _ 294.996,51 0,70 

Liquido Médio Patrimônio Liquido Médio 420.550,26 

Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 R . _ a 0,00 x 355 0,00 
Recebimento Venda Liquida ' * 369.855,23 

Luana Melo da Oliv ira 
CONTADORA 

CRC-MG 0858241' 
SOLANGE MARIA COSTA ROSA 

SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 113.004.986-84 

LUANA MãOÉÍ RA 

Reg. no CRC - MG sob o No. 6-085824/0-9 

CPF: 074.110.256-07 

ii 
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SERVmI)PÚBUCOFEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 017359/2016. 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

CERTIPICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, 

PARA EXERCER ATIVIDADEIS) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S› * 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. 
CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REPERIDA 

PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEUISI RESPONSAVELIEISJ TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O 

CREA~MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA 

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS 

PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA 

CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIPICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU 

SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL 

DOIS) RESPONSAVELIEISI TECNICO(SI A SEGUIR CITADOISI OESERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA 

UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIPICACAO 

POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESEMTEM A SITUACAO 

CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * A * * * + * * * ' ~ * 1 * 3 › * * * * ~ + * * 

EIS-Fly¡  i.; PJ'I\IIU_¡I    +1?!#irá-MWJrA-A"9('A'À*A***ír1r5|kl*irí-*wttfffcici/*kiii*tú*vútkí** 

RAZAO SOCIAL: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 

ENDERECO: ROD MG 050, KM 269, O0 ZONA RURAL 

PIUMHI - MG CEP: 37925000 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 PROCESSO: 14458113 

REGISTRO NO CREA-MG: 056970 EXPEDIDO EM: 04/07/2013 
CAPITAL SOCIAL: R$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS I 

------------------------ -- RESPONSAVELIEISI TECNICO(5): ~----«----A----~~----~----«----~«- 
NOME: FLAVIO ALECHANDRE COELHO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/O5/2016 
CARTEIRA: 111294/D EXPEDIDA EM 18/01/2010 PELO CREA-MG 

RNP: 1406908142 

ATPIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

Pr** OBS: ALERTAMOS, ?OR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DAIS) SEGUINTESIS) FIRMAISI 

OUEMpRESA(s/\:rk-rákzkkr-nWt-À-ki-&wú-&i-À-ki-tkirfwkikàúiri-&âri-k 
ANDRADE FREITAS CONSTRUTORA LTDA ~ ME 

------------------------------ -- OBJETIVO SOCIAL: -~«----~«----«~---~v----~----«----~w----V 
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E ESPECIALIZADOS DE ESCAVACAO, PAVI MENTACAO, 

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS, MANUTENCAO DE VIAS RURAIS E UREANAS, DRENAGEM, SANEAMENTO 

URBANO E RURAL, CONSTRUCAO OU REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETORAS DE 

ESGOSTOS, EXECUCAO DE OBRAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, CONSTRUCAO OU REFORMA DE CASAS, 

PREDIOS, CONJUNTOS HABITA CIONAIS, PRAGAS, OBRA DE ARTES CORRENTES E ESPECIAI , MONTAGEM 

DE PRE-MOLDA DOS DE CIMENTO EM GERAL, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E T NSPORTE RO 

DOVIARIO DE CARGAS. i' ir 'k i i' 'k 'Jr 'Ir 'k *k à 'k !r 'k 'A' 'k 'k 'k 71' ir 'ir ir 'k *k 'k 'ir 'A- 
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SERVIÇO PUBLIC/O FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GÉRAÍS - CREA-MG 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 017359/2016. 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

----------------------------- ~- NOTIEICACAO PREVENTIVA: --~--~------«------«---«--A---~--« 
CERTIEICAMOS OUE A EMPRESA EM EPIGRAEE ESTA HAEILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU 

OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HAEILITADO PELO 5lSTEMA CONFEA/CREA. INEORMAMOE QUE A 

EMPRESA DEVERA LNDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES ODE EXTRAPOLEM 

As ATRIPDICOES DO sEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 

7, OAPUT E P.U., P,U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. I3 DA RESOLUCAO 

336/89 DO CONFEA, sos PENA DE sANcOEs ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAIE APLICAVEIS A  i 'k i' 'ir 'k 'A' à( :t 'k k 'k i' à' “k à' 'ir á' á 1' ir *k at' *ic 'Â' *ir 1* 'k 9: â- i' ir à* 'A !z 9: A' 'at' “r *à A' 'k 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE 

REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 017359/2016. FONE PARA CONTATO 0800-0312732.        'k *à a* 'l' i: '71' 7? *k 1: É f. 'Á' #f 'Jr 'k *k 'k k 'k 'Â- i* 'J' *Jr ir à' 'k i' 'A i 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONEORME PORTARIA N° 290 DE 29/11/2012. A 

PALSIEICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CAEIVEL. * A * * + * A * * A I * * * * * * * * * A I = I * 

--------------------------------------- «- FIM -~---~--~---«---«------«---«---~--~---«-«-~---~ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E OUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 034163/2016 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MC, 

CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, 

NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM OISI TITULO(S) ABAIXO, 

POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) AIS) 
ATRIBUICAOIOES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. 

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADOIAI PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * r r A * * w * A 

--------------------------- -- DADOS DO PROFISSIONAL --~----w-------w-------m---_---__----- 
NOME DO PROFISSIONAL: FLAVIO ALECHANDRE COELHO 

CARTEIRA: MG-lll294/D REGISTRO: 04.0.0000111294 RNP: 1406908142 

DATA DO REGISTRO: 18/01/2010 
REGISTRO PROVISORIO N”. 04.9.0000111294 NO PERIODO DE: 16/01/2009 A 16/01/2010 
CPF: 909.226.206-44 

ír*kir*!r****ir1r******t'k**ir* 
tvkt-kirkk-kúr 

ENDERECO: RUA JOSE TEODORO FERREIRA , 281 - CASA 

BAIRRO: SANTA ROSA - DIVINOPOLIS - MG 

CEP: 35.500-496 
--------------------------------- -- FORMACAO ---~----------------------------------------- 
DATA DA COLACAO DE GRAU 19/12/2008 
ESCOLA FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS-UEMG 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL 

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 

DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM www.CREA-MG.oRG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 034163/2016 FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 
EM: 23 DE AGOSTO DE 2016 * * * * * * * * * * * * * * * ****************** 
E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

------------------------------------ -- FIM --------w---------~-----------------~----~----- 
PAGINA 1 DE 1 
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SERVIÇO RLÍBLEIOO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

NUMERO: 009841/2016 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

CERTIFICAMOS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, FAZENDO 

REVER OS ARQUIVOS DESTE CONSELHO, FOI VERIFICADO CONSTAR QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO? 
MENCIONADO(A) SE ENCONTRA REGISTRADOIAI NESTE CREA-MG, NOS TERMOS DA LEI NR. 5.194, DE 24 

DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS, AINDA, CONSTAR RESPONSABILIDÀDE(SI TECNICAISI * * * 
ATÍVAISJ/INÃTIVÂISI PELAISI EMPRESAISI A SEGUIR DESCRITAISJ: * * * * * * * * * * * * * * * 

____________________________ _w ;xDD-vg; zw:: RRc:1:*:=rE1:r-N.r\_;. »---~n-u---f---h---a--w--w---n- 
. FLAVI(J_âLEÍÍ;_ÍH _ 

'?.-LIRAÍ MG-LII294/E REGISTRO: 

DATA DO REGISTRO: 18/01/2010 
REGISTRO PROVISORIO N”. 04.9.000011l294 NO PERIODO DE: 16/GI/2009 A 16/O1/2010 
CPF: 909.226.206-44 
ENDEREÇO: RUA JOSE TEODORO FERREIRA , 281 - CASA 

BAIRRO: SANTA POSÃ - DIVINOPOLIS - MG 

  

CEP: 35.538-496 5 

DATA DA CDLACRQ DE ORAD;I9/12/2003 
ESCOLA:FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS-UEMG 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL 
------------------------------- -- ATRIBUICOES ---~--------~---~------------~---k-~-------- 
ARTIGO 7 DA RESOLDOAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

------------------------------- -- RESPONSABILIDADE TECNICA - EMPRESAS»--------~-~--------- 
'^ :ANDRADE FHEÍTAS CONSTRUTORA LTDA - ME 

"v Nu _ A-““'õ3C59 ExEEDIDO EM:18/O2/2015 
, TECNICA :EO/DE/2015 

NICA :oo/00/0000 

  
RAZAO SOCIAL :INFRACDM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 

NUMERO DO REGISTRO NO CREA-MG:56970 EXPEDIDO EM:O4/O7/2013 

DATA INICIO DA RESPONSABILIDADE TECNICA :30/05/2015 
DATA FIM DR RESPONSABILIDADE TECNICA :OD/Uoxoooo 

---------------------------------------------------------------------------- -- CONTINUA ..Ç 
PAGINA 1 DE 2 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG e? 

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

NUMERO: 009841/2016 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

ESTA cERT:DAO PERDERA suA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 

DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WwW.CREA~MG.ORG,BR w SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 039841/2D16 FONE PARA CONTATO O800~03I2732. EMITIDA 

EMJÊ3DEAGOSI1MÔDEZO1E+*i-q-áwrsq-iriràzkú*ar-Jrir-J-*vlriànt-*sb-kirtkñkiriü 
E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/II/2012. A 

FALSIFIÇACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEIIANDO O AUTOR A ACAO PENAL CAEIUEL * - I * I I ' ~ * ~ * * A * * * I I * * * I * *~ 
------------------------------------- -- FIM -«----A----A~----P---~----~----_----w----_---~- 

_-_. 
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República Federativa do Brasil n ' 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

Cartgira qe Ioentídade Profissional Regmm Nackma, 

” " 14.0690814-2 Numa i.  
¡QAVIÕWHÍLBCHANDRE COELHO ¡” 

Filiação 
WALDIR ÂLVES COELHO 

agf# m: Lounbas cosmo '!_j - d 
C.P.F. I Documento deldenlidade Típosang. ' 

909.225.205-44¡ 00788524064 DETRAN-MG H_ 0+ 1 _ _¡ 

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade ' 

¡24/Ua/1973¡¡_DI\IIN0PoLIs H MG" BRASILEIRA g 

Crna da Rogistro Emissão Data de Reglstrn . 

[CREA-MG - “22/06/2015" 16/01/2009 ¡ ' 

Asa. Pres¡ onto - ' 

Registro no Crea 
MGUUUU1l1294D _.. 

 

    « Titulo Proflsalonnl Engenheiro Civil 
-. i, 
3;” 1 L .- 

51 Ass. dp Profissional 

'Vàgaçqfhnnnwnnaméoe lnayüíiádéatzmfdhilalígígrdu m 5Edalei¡r'-'51Mdn24fl2ni6alzin!t12[||i anormais) 

n¡ Ç ... -_ . 'URTA 
_ ~ pAJtTORIO M _ 

r É TAaEuphfíüxTp DO 29 OFICIO DE INOTA§ 

Conmeícam õíoyâginal apresentado. Dou fe. 

onwncpous 32:3 ABB_ 2015 
WG 

7 Em !esta Í da Vmdade 
›-- - - Esc. "Ltbstituia 
1:79 49mm” M” "Í ?É  *LÊ-sw Esc. AÍJ-.orizada L-::Ahcú Mura à t g ' Autor ::da 

z-_L¡r-;'¡x:2,.,1:-1 

       
._ 'ram-ny M3363' ::do da ?Mourao- T" Mau-sa Cillc-Inaraa f.; míc-:fnàwu -  



 
Serviço Autônomo de Aua e Esgoto 

licitacoegsaaegiumh¡.oom.hr CNPJ: 23782.81 61000140 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, com endereço à Praça Zeca Soares, 

211, Centro, Piumhi, MG, CEP 37925-000, inscrito no CNPJ sob o n? 23.782.816/0001-10, isento de 
inscrição estadual, neste ato representada pelo Sr. Odécio da Silva Melo, Engenheiro responsável, CREA 

-MG0036102-D, atesta para todos os fins e inscrição em entidades públicas e particulares que a 

Empresa INERACOM PRÉ -IVÍOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA-EPP, com sede a Rodovia NG 050 

KM 269 S/N, Bairro Zona Rural na cidade de Piumhi-MG CEP: 37.925.000, inscrita no CNPJ sob 
n917.962.166/0001-91 e Inscrição Estadual n9 0021.345.03.00-02, tendo como responsável técnico o 

Engenheiro Civil Flavio 'Alechandre Coelho- CREA MG11129ÉÍ/D, RNP N? 1406908142, CPF n? 

909.226.206-41, RG n? M.663.9420 SSP/MG, executou as obras de prestação de serviços comuns na 

área de engenharia referente a recomposição de _vaIa, tipo "operação tapa-buraco", em vias e 

logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-Mg, em concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ) Cap 50/70, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e 

transporte de massa asfáltica da usina até o local da__obra, inclusive a regularização e compactação do 
sub-leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas, com fornecimento de 
todos-os materiais, ferramentas, máquínas,_equipamentos e mão de obra, conforme abaixo descritos. 

ITEM ' 1 oEscmçÃo - UNID QUANT. 

. 1 o Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da TON 480 

usina até o local da obra, os serviiços compreendem: sinalização, imprima-ção 

.corn CM-30 consumo de 1,2 L/m2, pintura de ligação com RR - 1C diluída 

em 30%-de água, taxa de 1,0 L/m2, usinagem e aplicação de CBUQ , 

temperatura inicial mínima de 1409 (cento e quarenta graus centígrados) na 

obra, espessura de 5cm. 

2 Regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada M: 4.000 
conforme normas recomendadas. › ” 

 

u.. 

0 período de execução da obra, conforme contrato foi de 03/08/2015 à 02/08/2016. Na oportunidade 
registramos a qualidade técnica e a responsabilidade com.que se destacou no cumprimento de seus 
compromissos. , - 

Piumhi, 09 de agosto de 2016 

I - rg' ;- 

. ,É › m,  ,  Eng9 Odécid da Silva Melo  _  '   
Diretor Executivo SAAE - Piumhi-MG  ' 5* //  

  ..  TA?” 
. OTABEUONATOIBEÊÚ ° g AuTENTlââgprugràñcaa 

'r Aulentico a Plesgnmor¡ :tal do que dou** 
qualcunieracomü 9 
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_ig e! A Certidão de Acervo Técnico - CAT .. c” °°" “E5157” "E “E “se a 

Resolução no 1.025, de 3o de outubro de 2009   E 1420160005391 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Mwidõde COHCÍUÍÕB 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n” 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALECHANDRE COELHO . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . referente à (s) Anotação (ões) de 

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 
Proñssional: L-"IAVIO ALECHANDRE COELHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Registro: 04 .0 .0000111294 . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1406908142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Número ART; 14201600000003200739.. Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Registrada em: 21/6/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Baixada em: 2/8/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Forma de Registro: Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Participação Tecnica: Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Empresa Contratada: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INERAESTRUTURA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMJ-II . . . . . . . . . . . .. CPF/CNPJ: 23782816000110 
Logradouro: PRAÇA zeca SOARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N°: 211. .. 
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cidade: PIUMHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UF: MG . . . . . . . . . . . . . . CEP:37925-000 
Contrato: 016/2015 . . . . . . . . . . . . . celebrado em . . . . . . . . . . . . . . Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Valor do contrato: R5 2500a0,00 . . . . . .. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO . . . . .. 
Ação institucional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Endereço da obralserviço: RUA DIVERSAS . . . . . . . .g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N": o. . . . . 

Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bairro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cidade: PIUBIHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: MG . . . . . . . . . . . . . . CEP:37925-000 

Data Início: 27/7/2015. Conclusão efetiva: 2/8/2016.. Coord. Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Código: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Proprietário: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI . . . . . . . . . . . ..CPF/CNPJ: 23782816000110 
Atividade Técnica; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES pAvIMENTAcAo , Quantidade 
480,00 , Unidade t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 -íobservações RECOMZPOSIÇAO DE VALA TIPO TAPA BURACO EM VIAS PUBLICAS DA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE 

PIUMI-!I-MG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 

conforme selos de segurança 148712 a 148712, o documento contendo l folha (s) , expedido pelo contratante 
da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Certidão de Acervo Técnico n° 1420160005391/2016 
18108/2016 , 10:32:07 

1420150005391 
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade do registro da ART. 

 

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico A autenticidade e a validade desta certidão deve ser ocnñrmada no site do 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea ( r . n' eaorgbr) ç( de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das A falsificação deste documento constitui crime pristo -- Código Penal 

propostas. Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal 

A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Alvares cabral, 1600 A Santo Agostinho - Belo Honzonle. CEP:30170-917 _ - _ 

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br -ewmmnm-aea- 



EATG INÚS, E CMRCI TD. 
n RUÂ- EMÍDÍO DE PAULA ARANTES, 420 - BAIRRO' IMÍDINHO 

-TELEFAxz (37) 3323-2082 - Site www.heatmag.com_.bru 
CEP 35582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

r , --g a 

zm 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

_ Atestamos para os devidos ñns, que a emoresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob 11° 17.962.166/0001-91, estabelecida na 

RODÕVIA MG O50 KM 269,'SN, ZONA  em Piumhi l MG, através de seu Engenheiio Cívil e 

Responsável Técnico, Sr. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA FILHO, CREA-MG 30044/D, 

acecutou para HEAIM/IG INDUSIRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob a n” 

11.662. 841/0001-80, as obras de pavimentação por meio de Contrato de Prestação de. Serviços, no valor de 

RS 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco mil Reais), os serviços de topografia, terraplenagenn, construção de 

base de solo estabilizada, e paeimentação com Ç.B.U.Q., conforme discriminado abaixo, numa área de 5.000 

m* (Cinco mil metros quadrados) em sua sede, na RUA EMIDIO DE PAULA ARANTES, né' 420, no bairro 

'IMIDINHQ no município (ie Pains - Minas Gerais. ' 

     ..\$:*_-\-.T., 

l Levantamento Topográñco e Planialtimétrico. M2 5.000,00 

2 Limpeza e Preparação do Terreno M2 5.000,00 

3 . Escavação e Carga de Material de 1° primeira categoria, para material de M3 500 00 
base, exclusive transporte. e - ° 

4 Transporte em rodovia asfàliada com caminhão de 6M3, DMT = SOKM KM x M3 - 8.333,00 

5 Regularização e Compactação do Subleito com mínimo de 20 cm M3 1.000,00 

6 Confecçãocie base estabiliaada granulometñcamente modijicada com M3 1 000 O 
compactação a 100% do P.N. - ' ' 

7 Imprimação com CM30 NA TAXA DE lL/MZ s M2 5.000,00 
8 Pintura De Ligação Com RR-IC Diluído50/50 1L/M2 M2 , 5.000,00 
9 Aplicação de CBUQ FAIXA C DER com CAP 50/70 Ton 480,00 

Periodo de Execução: Início em 22/04/2014 e Término em 23/05/2014 
V 

Os serviços acima descritos foram executados com desempenho satisfatório e de iacordo-com as normas 
técnicas; ' e 

 
 

Pains, 23 de Maio de 2014. 

Segundo *Tabelionato da Note 
-Pams-MG/'Teí M1137) I  _ . " ..r ¡~.  17          

 
e 2°TABEL|ONAÍO esmas. 

- AUTENTICAÇADM . 

cual confere com o  ' FV* Pnuinh¡ 1 1 a M __, › 

       f? Ives _  In M¡ Alvo¡ 
E -_ 4_ n ^-*' 'PIII 15|. :nmun- 1-¡     



'TA 

 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Certidão de Acervo Técnico - CAT ..  c” m" “E9157” DE “ESTA” 
i Resolução n° 1.025, de 3o de outubro de 2009  M G 1420140002771 

Atividade concluída 

  
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO MACHADO DE_ SOUZA 

 

 . . . . . . . . .  -referente à(s) Anotaçãolões) de 
Responsabilidade_ Técnica - ART abaixo descritals) : 

Profissional: FRANCISCO MACHADO DE sOUzA FILHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Registro: 04.0.0000030044 . . . . . . . . . . . . . . ..RNP:14030e6370.......... . . . . . . . . . . . . .  
Titulo Profissional: ENGENHEÍRO CIVIL . . . . . . . . . .  . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Número ART: 14201400000001814754. . Tipo de ARTS Obra/Servico - Nova ART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Registrada em: 22/5/2014 . . . . ... . . . . . . . .. . . . . ..Baixada em: 28/5/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Forma de Registro: Inicial. . . . . . - -- - - - - . . ... . . Participação Técnica: Individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Empresa Contratada: INFRACOM pRa-MoLDADos PARA INrRAssTRoroRA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Contratante; HEATMAG INDUSTRIA a COMERCIO LTDA.. .... . . . . . . . . . . . . . . . .. CPF/CNPJ: 111562841000180 

Logradouro: RUA EMIDIO DE PAULA  . . . . .  N°:420... 
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: IMIDINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cidade: PAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: MG . . . . . . . . . . . . . . CEP: 35532-000 
Contrato:..................... celebradoem . . . . . . . . . . . . .. VinculadOàART: . . . . . . . . . . . . . .  
Valor do contrato: Rs 1'l_'5000.00. . . . . .. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DIPDIREITO PRIVADO . . . . .. 
Ação institucional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Endereço da obra/serviço; RUA EMIDIO DE PAULA ARANTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N": 42o. . . 

Complemento: . . . . . . *. . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: IMIDINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cidade: PAINs . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UF: MG. . . . . . . . . . . . . . CEP:35582-000 

Data Inicio: 22/4/2014. Conclusão efetiva: 28/5/2014. Coorcl. Geográñcas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Proprietário: HEATMAG INDUSTRIA a COMERCIO LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..cPF/CNPJ: 11662841000160 
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE oaRA/saavrço TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 
5000.00,oniaaaem=............ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Observações 

Informações Complementares l 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança 070910 a 070910, o documento contendo 1 folhats), expedido pelo contratante 
da obra/serviço. a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
Cons tantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Certidão de Acervo Técnico n° 142014000277112014 
03/06/2014 , 11:16:58 

1420140002771 
A CAT à qual 0 atestado está vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de rn iticação dos dados técnicos 
registro do atestado no Crea. __ f* qualitativos e quantitativos nela contidos, be como da alteração cia situação 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade do registro da ART. v 

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável tecnico A amenticidade e a validade desta oertidã deva ser confirmada no site do 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site Confea (wwwoonreaorgbr). 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das A falsiñcação deste documento constitu crime previsto no Código Penal 
propostas. Brasileiro. sujeitando o autor à respectiva 

A,CAT é válida em todo o território nacional. l 

Consetho Regional de Ensnharia e Agronomia da Minas Gerais 
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170«D01 

Tatafone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 233 0273 - Atendimento: 0800 001 2732 - www.crea-mg.org.br 
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s  _JA INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA IN FRAESTRUTURA - LTDA  CNPJ: 17.962.166/0001-91 
' . INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021345030002 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
PROFISSIONAL AUTONOMO DE ENGENHARIA E OU ATIVIDADES AFINS 

Pelo presente Instrumento, de 'um lado FLAVIO 
ALECHANDRE COELHO, BrasiIeirqCasado,Engenheiro Civil , portador da 

A céduia de identidadeRG n” M 6.639.420 e do CPF n° 909.226.206-44 e 
registrado no CREA-MG sob n° 11129410, com endereço na Rua Jose Teodoro 
Ferreira n° 281, Bairro Santa Rosa Divinópolis - MG, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, e de outro lado lNFRACOlill PRÉ-MOLDADOS 
PARA INFRAESTRUTURA - EIRELI - ME CNPJ 17.962.166/0001-91 com 
endereço na RODOVIA MG 050 -- KM 269 em Piumhi- Minas Gerais, doravante 

,A denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar 
o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Protissionais de 
Engenharia, e ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e 
condições: 

As parties acima identiticadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato 
delaPrestaçâoàde 'Serviços Técnicos de Profissional Autônomo, que se regera 
pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de 
_pggrñãñtüãdescritas no presente. ' -  g  _. 'TÉTÂ PRIMEIRA - no OBJETO  
1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos 
profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para Responsável Técnica, 
onde o contratado será responsável pelas obras feitas pela CONTRATANTE, 
podendo estas obras- serem derivadas de contratos de licitações ou não. 

1.1 O CONTRATADO, declara expressamente que, a CONTRATANTE, poderá 
fazer uso dos seus atestados de capacidade técnica, em qualquer modalidade 
de licitação que venha a participar, podendo estes serem utilizados em todo o 
território nacional. 

1.2-- 0 CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade 
Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabal 

1.3 - O CONTRATADO prestará serviços técnicos, trabalhando 10 horas 
semanais. ' 

l 
é 
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TELE FONE: (3 r  mconstrutora@yahoo.com.br. 
' AUTENTICAÇAO_ 
Autentico a presente copia reprograñca a 
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INFRACOM 

INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA - LTDA 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 
!NSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021345030002 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - oo PRAZO 

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser reaiizados pela 
CONTRATADA, no prazo indeterminado. ' . 

CLÁUSULA TERCEIRA -DOS PREQOSrE FORMA DE PAGAMENTO 

3- 0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados, o 
valor total de R$ 1.500,00 (Hum mil quinhentos reais) por mês. 

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser 
recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária_ 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO 

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer 
tempo; mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 
30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em 
quaisquer ônus. a ~ 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 
Contrato, em 02 (duas) vias de iguai teor e forma, para os mesmos efeitos, na 
presença de duas testemunhas. - 

_  Divinópolis - MG,1 a de maio* de 2016. 
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E3 AUTENTICAÇÃO  6V 
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 moro: Rodovia MG 05o km 9, Zona Rural, Pimhi -ina Grais, cep 37925-000 

TELEFONE: (37) 3412-0106 - E-mail: infracomconstrutora@yahoo.com.br.  



  INFRACOM PRÉMOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA - LTDA  CNPJ: 17.962.166/0001-91 
- . INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021345030002 
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ERACOM  137.1' çÊÊ-*Çfí .Ji 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 LE.: 00213450300-02 
RODOVIA MG 050 - KM 269 - PIUMHI-MG 

TEL- (37)3412-0106 - EMAIL - infracomconstrutora@vahoo.com.br 

“i 

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 32112016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

OBJETO: Prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de 

vala, tipo 

Piumhi-MG. 

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

"tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de 

REFERÊNICA: INDICAÇAO DE PESSOAL TECNICO A 1 

PROCESSO: 321/2016 SER UTILIZADA NAS 
Tomada de Preços: 01/2016 OBRAS/SERVIÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 
- EPP 

NOME FUNÇAO ESPECIALIZAÇAO TEMPO DE í 
EXPERIENCIA Flavio Alechandre Coelho Engenheiro Engenheiro Civii 6 anos 

Severino Oliveira da Silva Encarregado Pavimentação 10 anos 

Conforme consta da alínea 1.3.9.4 do Título X do Edital, comprometemo-nos a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

/ 
«Ass/inatura: 

Nome; Flavio Alechandre Coelho 

Cargo: Engenheiro 

Data: Piumhi, 24 de Agosto de 

DpOÉrX/ 
16 

40/; ;f 916 
ssinatura: J 

Nome: Severino Oliveira da SI a 

Cargo: Coordenar 

Ó 

Ox 

Giovani Maciadoí/Empresárío  7   
' m :cw m-uoLoAnoI Pau; 

' INPI¡ ESTRUTURA HDR. E 

m. me mo hm ao 

L. 
CEP 37925-@0 
PIUIHI o !IG 
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"A266 'a ,  INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA n¡ °" CNPJ: 17.962.166/0001-91 I.E.: 0021345030002  RODOVIA MG O50- KM 269 - PIUMHI-MG 

TEL- (37)3412-0106 - EMAIL - infracomconstrutora@vahoocom.br  ' 02.1111112-1 ..-1 

AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

Eu, Flavio Alechandre Coelho, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob 

o n° 909.226.206-44, declaro expressamente que autorizo a minha inclusão na Equipe 

ñ Técnica designada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, conforme  
consta da alínea 1.3.10.1 do Título X do Edital, para execução dos serviços a que se 

refere O supracitado Edital de Tomada de Preço N° 01/2016. 

Piumhi- MG, 24 de Agosto de 2016 

m/% 
Flavíoílechandre Coelho 

Engenheiro Civil da empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 

n¡ INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 
' CREA-MG 11129410 



  
 INFRACOIVI PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTU RA L 

. _ .. .. ' .. _ CNPJ: 17.962.166/0001-91 I.E.: 0021345030002 ¡ . 

IN  RODOVIA MG 050 - KM 269 - PlUMHI-MG *“ , 

TEL- (37)3412-0106-EMAIL-infracomconstrutora@vahoo.com. 'a 9-  
AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA 

PROCESSO LIClTATÓRIO N° 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

Eu, Severino Oliveira da Silva, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas Sob 

o n° 084.140.374-02, declaro expressamente que autorizo a minha inclusão na Equipe 

P¡ Técnica designada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, conforme - 

consta da alinea 1.3.10.? do Título X do Edital, para execução dos serviços a que se 

refere o supracitado Edital de Tomada de Preço N° 01/2016. 

Piumhi - MG, 24 de Agosto de 2016 

 iveira da Silva Encarregado da empresa INFRA OM PRE-IVIOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA 

f¡ LTDA - EPP 



w361i'   . 
. a' INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA ÍNFRAESTRUTURÂ LTDA 
A, CNPJ: 17.962.166/0001-91 LE.: 0021345030002 IN RODOVIA MG 050 - KM 269 - PlUMHl-MG 

TEL- (37)3412-0106 - EMAIL - infracomconstrutora@vahoocombr  :IÍE E ê'í.§ã_á§":'..§ 

Piumhi, 24 de Agosto de 2016 

Declaração 

Declaramos para os devidos fins, que Severino Oliveira da Silva, portador do CPF: 

n° 084.140.374-02 desempenha a função de coordenador (encarregado) nesta 

empresa e exerce as atividades de serviços comuns na área de engenharia referente c_ 

a recomposição de vala, tipo "operação tapa-buraco", em concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ) Cap 50/70, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de 

ligação, usinagem, aplicação de massa asfáltica, a regularização e compactação do 

sub-leito e confecção de base compactada. 

Declaro que as informações acima são verdadeiras. 

1  
Infraco re-Moldados Para Infraestrutura Ltda - EPP 

CNPJ 17.962.166/0001-91  
» Giovani Machado 

Representante Legal 

RG: n° MG-9.074.832 SÊf 

CPF n° 039.068.136-90 Fê 
«ur-mx 

¡Ífsczrxsisr .   *i4 '- s 

“ngm - R¡ 51411351003 ?Mía 
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  Ã. :I I¡ r  MJ¡ INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTU RA LT ;g3 - 
A n J I CNPJ: 17.962.165/0001-91 LE.: 002133450100432 gás_  V! 9¡ 

  RODOVIA MG 050 - KM 269 - PIUIVIHI-MG 

ã»c'=. 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 0112016 

OBJETO: Prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a = 

"X recomposição de vala, tipo "tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos 

bairros da cidade de Piumhi-MG. 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penalidades cabíveis a comunicar ao 

SAAE DE PIUMHI/MG, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, conforme 

previsto no Artigo 32, Parágrafo 2°, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93_ 

Piumhi, 24 de Agosto de 2016 

O @Ãpípó 
/ Giovani Machado 

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

' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Tomada de Preço - 1 [2016 

'ã 

 
É 

é_ 

É 

É 
 Processo de Compra: 321 I 2016 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, GIONVANI MACHADO, na qualidade de representante da empresa |NFRACON PRE MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTURA LTDA EPP, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo 
com a decisão da Comissão quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Tomada de 
.'“eço, n° 1 12016, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este 
'¡nn. 

Piumhi, MG - 24/08/2016 
Prot: 10407.00 I 2.015 

p Lí 
GIONVANI MACHADO 
MG-9074832 SSPMG 

ñ 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabiIitacaom.rpt Págma 2 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

_ Processo de Compra: 321 12016 Tomada de Preço - 1 l 2016 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, ROVILSON ANTONIO DE SOUSA, na qualidade de representante da empresa UNIBASE CONSTRUCAO E 

PAVIMENTACAO LTDA, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a 
decisão da Comissão quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Tomada de Preço, n° 

1.32016, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

- Piumhi, MG - 24108/2016 
Prot; 10.407,00 1 2.016 

x* 

/àraa 
Won ANTONIO DE sousA MG125130USSSPIMG 

f.. 

*x 

Sistema: MGFCompras - beclinaRecursoHabilitacaom .rpt Págma 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 _ -  23182.8 

Piumhi - MG 

'à 

a 

5 

É 

É 

a 
s¡ 

Abertura de propostas do processo de compra 321 I 2016 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇÃO E 

Processo de licitação: 1 I2016, modalid-ads BÚbmad$dwPmnnDE DE PIUMHLMG_ 

03.802.403I0001-42 UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA _ 

Número de parcelas: 8 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 

Prazo de entrega'. FUTURA PARCELADA Validade da proposta: 23/10/2016 

Condições de frete: CIF Valor da proposta: 293.116,80 
Aceitação: Proposta aceita 

11962.1 6610001 -91 INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA 

Número de parcelas: 8 Prazo pl primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA PARCELADA Validade da proposta: 2311 0I2016 

Ondições de frete: CIF Valor da proposta: 262.400,00 

__ citação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDePropostasD1 .rpt Página 1 
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”. WWW.UNIBASECONSTRUCAOLOMJZR 
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cousmuclo E PmuEvTAçAo 

EDITAL TOMADA DE ?maço N° 0112016 
PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE-Piumhi-MG 
CNPJ: 23.182.151 6I000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça Zeca Soares, 211= 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 
recomposição de vala, tipo "operação tapa-buraco", em vias e logradouros públicos de diversos 
bairros da cidade de Piumhi-MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA 
"C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica 
-da usina até o local da obra, , inclusive a regularização e compactação do sub-leito, confecção de 
basecompactada, conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando 
solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda dos serviços de 
manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, 
como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e 
esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condiçôes contidas neste instrumento 
convocatório. 

Empresaa Unibase Construção e Pavimentação Ltda., pessoa juridica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n°. 018024037000142 - Inscrição Estadual nr. 067.086.027.000!! e Inscrição Municipal 

nr. 7539510014, sediada na Rua Santa Cruz, 510 - Sala 201- centro, na cidade de Betim - Estado de 

Minas Gerais - CEP.32600-240. E-MAlL:unibase@unibaseconstrucamcommr - telifax(31) 3593.2140. - 

TELIFAX(31) 3593.2140. 

DATA: BETIM(MG) 24 DE AGOSTO DE 2016 

ENVELOPE N° 02 

v @ã 

UNEBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA ma, NTSC _ - _ o - 4o 22 2 
RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO BETIM/MG CEP 326 0 2 

16:56 
TELIFAXIEIII 3593.2140 

  
CAPA 



WWW.UNIBASECONSTRUCAQCOMBR Unibase cousmlivñu E PAVIIIENÍAÇÂD 

PROPOSTA COMERCIAL 

SERVIÇO AuTóNoMo DE ÁGUA E ESGOTO - sAAE - PlUMHl-MG 
cum: 23.702.131 61000140 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LIcITATóRI0 N°.321I2016 - TOMADA DE PREÇOS N°.01I2016 

PRAÇA zEcA soAREs, 21 1 - cENTRo 
CEP.35.925-000 - PIUMHI - ESTADO DE MINAS GERAIS 

NATUREZA DOS TRABALHOS: prestação de serviços comuns na área de engenharia 
referente a recomposição de vala, tipo “operação tapa-buraco", em vias e logradouros 
públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-MG, em concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUO) Cap 50l70, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, 
aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, , inclusive a 

regularização e compactação do sub-leito, confecção de basecompactada, conforme 
normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando solicitados pelo 
SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda dos serviços de 
manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto de responsabilidade da 
autarquia, como correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições 
contidas neste instrumento convocatório. 

DADOS DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL: UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 03.802.403I0001-42 IINS ESTADUAL: 067.086.027.00-00 
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 510 - SALA 201 - CENTRO 

cIDADE: BETIM |EsTADo: MG ICEP: 32600-240 
TELEFONEIFAX: (31) 3593.2140 I E-MAIL: unibase@unibaseconstrucao.com.br 

PARA PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCARIO 

N° sANco: |DANc0: jnc: |0P: [cic: 
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: LEONARDO ANTDNIo DA MATTA /0 

PROFISSÃO: ARQUITETO URBANISTA ESTADO CIVIL: CASADO 

IDENTIDADE: MG.7.497.254 |ORGÃO EXPEDIDOR: SSPIMG 

CPFIMF: 008.084.496-05 g 
ENDEREÇO: RUA AQUEBER ARISTIDES SALIBA, 60 - APT N°.201 X 
BAIRRO: cENTRo |C|DADEIESTADO: EETIMIMG \\ 

Prezados Senhores 

Vimos apresentar proposta para o objeto do processo em epígrafe, conforme seque planilha 
anexa. 

UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA _ 

1 RUA sANTA cRuz, 510 - SALA 201 - cENTRo - BETIMIMG - CEP: 32.600-240 
ZZIUBIZOIB 31 3593.2140 16:31 TELIFAX( ) 



WWW.UNIBASECONSTRUCAOLOMBR 

Áêunibase CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

b) O prazo da prestação dos serviços: Prazo de execução da obra será de OB(OITO) meses. 

c) Data e hora de abertura: ENTREGA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO" E "PROPOSTA COMERCIAL": DATA: Das 8:00h ás 08:59 h do dia 240312016 

cl) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da 
mesma (vide art. 64, 53°, da Lei Federal 8.666/93). 

Declaro que estão incluidas no preço global da proposta todas as despesas com 
instalações de máquinas, equipamentos próprios, como, também, as despesas com 
aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução da 
obra, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e 
coletiva e providências pertinentes, as despesas relativas à mão-de-obra necessária a tais 
atividades, incluindo as previstas em leis sociais e trabalhistas, seguros, fretes, impostos de 
qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios, de modo que o preço da proposta 
constitua a única e total contraprestação pela execução dos serviços objeto do presente 
Processo Licitatório. 

Declaro estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

BETIM(MG), 24 de Agosto de 2016 

Tçáç%#ozz1íam ..ágeis/L DA 
Rovilson Antonio de Sousa 

CPFIMF.1 99.531 .51 6-87 

2 UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
22 ¡08 R016 RUA SANTA cRuz, 51o - sALA 201 - CENTRO - BETIMIMG - cep: 32.600-240 
1531 TELÍFÀX(31) 3593.2140 
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A Serviço Aut. de Água e Esgoto 
“É 

Praça Zeca Soares, 211 2 . 

É 

É 

â 

Piumhi - MG 

Classificação de propostas do processo de compra 321 I 2016 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE REGULARIZAÇÃO E 

PTOCBSSO dê ÍÍCÍÍHÇãOÍ 1 Í 2015. MOMWBFÉAMCCHBFÉ DE PlUMHl-MG. 

Lote: 1 Lote único 

SERVIÇOS COMUNS NAQ REA DE ENGENHARIA REF. A RECOMPÔSIQQO DE VALA CBUQ (C TON 00000001891 

Fornecedor Quantidade Valor unit. Status 

11962166/0001-91 INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP 480,00 430.00 Vencedor 

01802403/0001-42 UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 480,00 451,91 Vencido 

00000003608 REGULARÍZAQÇÔ E COMPACTAQÇO DO SUB-LEITO CONFECçgçO DE BASE COMPACTADA CO M* 

*fornecedor Quantidade Valor unit. Status 
. ..762166/0001-91 INFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP 4.000,00 14.00 Vencedor 

03-.802403/0001-42 UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 4000.00 19.05 Vencido 

Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoDePropostasm .rpl Página 1 



É Servico Aut. de. Água e Esgoto 

;Praça Zeca Soares, 211 a É 

Piumhi - MG  Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

í Processo de Compra: 321 I 2016 Tomada de Preço - 1 l 2016 

DECLARAÇÃO 

Eu, GIONVANI MACHADO, na qualidade de representante da empresa INFRACON PRE MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTURA LTDA EPP, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo 

m a decisão da Comissão quanto ao JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS das licitantes no 
'cesso licitatório modalidade Tomada de Preço, n” 1 12016, renunciando ao direito de interposição de recurso, 

abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumh' MG - 24108/ 6 

C3 F09 
GIoWvAN¡ MACHADO 

esentante: !NFRACON PRE MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA EPP 

Sistema: MGFCompras - AtaDeProcessoDeLicitacaom .rpt Pág-ma 2 



   

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

ã Piumhi - MG 

,_ Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra: 321 12016 Tomada de Preço - 1 I 2016 

DECLARAÇÃO 

Eu, ROVILSON ANTONIO DE SOUSA, na qualidade de representante da empresa UNIBASE CONSTRUCAO E 

PAVIMENTACAO LTDA, declaro perante à Comissão de Licitaçãqdo CONTRATANTE, que estou de acordo com a 

;ieízisão da Comissão quanto ao JULGAMENTO E CLASSIFICAÇAO DAS PROPOSTAS das licitantes no processo 
. atório modalidade Tomada de Preço, n° 1 M016, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão 

da retenção do prazo para este ñm. 

Piumhi, M 37410812016 

iLSON ANTONIO DE SOUSA 

Representante: IBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 

Sistema: MGFCompras - AtaDeProcessoDeLicitacaom .rpt Págma 1 



INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ'. 17.962.166/0001-91 l.E.: 00213450300-02 

RODOVIA MG 050 - KM 269 - PIUMHI-MG 

TEL- (37)3412-0106 - EMAIL - infracomconstrutora@vahoocombr INl-'ÍKA OM 

ANEXO l- CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 

MENOR PREÇO GLOBAL 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para contratação de empresa especializada para prestação 

qde serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo 

“Operação Tapa-Buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade 

de Piumhi-Mg, conforme especificações abaixo, que integra o instrumento convocatório da 

licitação em epígrafe. 

1. IDENT|FICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

lNFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 

x¡ ENDEREÇO: RODOVIA MG 050 - KM 269 - PIUMHl-MG 

E-mail: infracomconstrutora@yahoo.com.br 

Telefone/fax: (37) 3412-0106 

Representante Legal: Giovani Machado »K l 

Qualificação: Representante 

o/ 



v* , A!”  
  

lv 

INFRACOM 
\› 

INFRACOM PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTD f: 
CNPJ: 17.962.166/0001-91 LE.: 00213450300-02 R; 

RODOVIA MG 050 ~ KM 269 - PlUMHl-MG 

TEL- (37)3412-0106 - EMAlL - infracomconstrutora@vahoacom.br 

Cod ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Preço Sub-Total Preço 
Produto Unitário Global 
SAAE lb; 

001891 1 480 TON Pintura de ligação, usinagem, 
aplicação e transporte de massa 
asfáltica da usina até o local da 

obra, os serviços compreendem: 
sinalização, imprimação com CM- 
30 consumo de 1,2 Lfm2, pintura 
de ligação com RR - 1C diluída 
em 30% de água, taxa de 1,0 
L/m2, usinagem e aplicação de 
CBUQ, temperatura inicial 
minima de 140” (cento e quarenta 
graus centigrados) na obra, 
espessura de 5cm. 

R$ 
430,00 

R$ 
206.400,00 

R$ 
262.400,00 

0036085 4.000 M2 R$ 
14,00 

R$ 
56.000,00 

Regularização e compactação do 
sub-leito, confecção de base 
compactada conforme normas 
recomendadas. 

Valor Global'. R$ 262.400,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais) 

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

“N 

Piumhi, 24 de Agosto de 2016 

@me 
a Giovani Machado 

Representante Legal 

r17,902.1sa¡a:s0o1-9? 
IHFRMGW ?HE-IOLÚÁDN "II 

rum ESTRUTURA ma. 
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CEP 379254100 
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serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria@saaegiumhi.com.br wwwsaaepiumhhcombr CNPJ: 23.782.816/GU0110 

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

PARECER JURÍDICO 
(IN n. 009/2003 - TCE - MG) 

TP n. 01I2D16 

A Instrução Normativa n. 09120013 editada peio Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais estabelece normas específicas a serem observadas nos 
processo licitatórios destinados à contratação de serviços de engenharia. 

Da Leitura das alíneas  e  do inc. IX do §2° do art. 3° colhe-se o 
seguinte: 

Art. 3°. [...] 
§2°. A atividade de preparo da documentação consiste no arquivamento, em 
pastas especificadas por obra ou serviços de engenharia, de todos os 
documentos, em especial destes: 
i---i 
IX. quanto aos processos de licitação: 
i) parecer técnico ou juridico reiativo à documentação de habilitação e aos 
procedimentos adotados pela comissão permanente de iicitação; 
[...] 
I) parecer técnico ou juridico relativo ãs propostas e aos procedimentos da 
comissão juigadora e comprovantes de publicidade; " 

Nesse sentido, passamos à análise do processado. 

Verifica-se que duas empresas manifestaram interesse em participar 
do certame: infracom Pre Moidados para infraestrutura Ltda - EPP e Unibase 
Construção e Pavimentação Ltda. 

As duas apresentaram a documentação exigida no Edital para a 
habilitação, sendo que o exame dessa documentação foi feito com o apoio técnico 
da contadora e do engenheiro do SAAE. 

Em análise aos documentos, conclui-se que a decisão da CPL em 
habilitar todas as licitantes foi acertada uma vez que atenderam às exigências do 
edital. 

Naquela mesma sessão foi procedida à abertura dos envelopes de 
propostas, tendo em vista a desistência das licitantes em interpor recurso da fase de 
habilitação. 

As propostas foram analisadas e classificadas tendo em conta estarem 
em conformidade com as exigências do edital, Iogrando vencedora do certame a de 
menor preço. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoriagsaaegiumhixom.br www.saaepiumhi.com.br CNP:: 23.782.816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

_ Conclui-se, portanto, que os trabalhos executados pela CPL guardam 
consonância com a Lei n. 8.666/93, autorizando a homologação e adjudicação do 
objeto à licitante vencedora do Certame. 

É o Parecer, sub censura. 

Piumhi, 24 de agosto de 2016. 

Silva 

*Í E1071 devsã o 
ABMG-agjaa 



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

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 321 I 2016 

 
í O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pe|o(a) PORTARIA  
1 N” 02412016, reunidos nesta data, processaram a licitação 00112016 na modalidade Tomada de Preço, decorrente do i_ 

processo 321/2016, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

 RUTURA LDA E 
Êíããí 

'ñAssim adjudico a presente licitação para o(s) iicitante(s) supracitado(s), pelo valor totai discriminado acima. 

Piumhi- MG, quinta-feira, 25 de agosto de 2016 

\ 

Odécio-da Silva Melo 
Diretor(a) 

i 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaomrpl Prot: 10498 I 2016 



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

Piumhi - MG 

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

 
Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8566193 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 262.400,00 
(duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos reais), e encaminhe-o para a seção de contabilidade. 

“N 

Piumhi - MG. quinta-feira, 25 de agosto de 2016 

l/L 
Odécio d# Silva Melo 

Diretor(a) 

i 'W 

Protocolo..... 10.521 12016 2808/2016 00:00:00 

N” Processo... 1 .rz.o1s 

TÍPO PTOGESSO.. Processo de compra 

Modalidade,... Tomada de Preço 

Responsável... 

Finalidade........ Homomgação 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacaool .rpt 



 
Serviço Autônomo de Ag a e Esgoto 

licitacoesgsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925000 

PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 321/2016 

TOMADA DE PREÇO N” 01/2016 

CONTRATO N° 041/2016 

Pelo presente instrumento, 0 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90 
e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 
23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca 
Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu Diretor Executivo 
Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, 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 da Lei Federal 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no Processo N° 
321/2016, Tomada de Preços N° 01/2016, por deliberação da 
Presidente da Comissão de Licitação, e homologada pelo Diretor Executivo, 
Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS 
PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 
17.962.166/0001-91, Inscrição Estadual n° 00213450300-02, estabelecida 
na Rodovia MG 050, KM 269, S/N, Zona rural na cidade de Piumhi-MG, 
representada neste ato pelo Sr. Giovani Machado, procurador, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n° MG-9.074.832 e 
CPF n°039.068.136-90, doravante denominado apenas por 
CONTRATADO, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório na 
modalidade Tomada de Preço n° 01/2016, homologado em 25/08/2016, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, 
com suas posteriores alterações, observadas as condições enunciadas nas 
cláusulas que se seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA# DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços comuns na área de 
engenharia referente a recomposição de vala, tipo "Operação Tapa- 
Buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade e 
Piumhi-Mg, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50/7 
FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação 
transporte de massa asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a 

regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada 
conforme normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados 
quando solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para 
atender a demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição 
de água e coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, como 
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correção de pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as 
ligações de água e esgoto, transferência de padrão e outros serviços, com 
as especificações e quantidades constantes no Anexo I, e nas condições 
contidas no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA :- REÇOS, MEDIÇÕES. PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 

1-0 SAAE DE PIUMHI/MG pagará à CONTRATADA pelos trabalhos 
executados, os preços constantes da Planilha "Quadro de Quantidades e 
Preços unitários", acostada do Processo 321/2016, que fica fazendo parte 
integrante do presente contrato. 
1.1- Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos 
e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e 
constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.. 
1.2-Medição: Dos trabalhos executados pela CONTRATADA serão 
processadas medições parciais mensais, conforme cronograma físico 
financeiro. 
1.3-A CONTRATADA não terá direito ao pagamento de trabalhos que 
executar sem prévia ordem ou autorização escrita, nem, em qualquer 
hipótese, por pessoal ou equipamento paralisado. 

Parágrafo Primeiro 
Pagamento: 

1-0 pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será 
efetuado após a execução dos serviços conforme solicitado pelo SAAE de 
Piumhi de acordo com suas necessidades, através de ordem de pagamento 
em conta corrente da Contratada, até 07 (sete) dias após o período de 
competência das medições, após vistoria e aceite pelo departamento técnico 
de engenharia do SAAE, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro 
rata die), sobre o valor da fatura, e mediante apresentação dos seguintes 
documentos: nota fiscal sem emendas e rasuras, Boletim de Medição, 
Cronograma Físico Financeiro dos serviços executados com os respectivos 
ticket de pesagem do C.B.U.Q , Boletim Diário de Obras, desde que 
acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, da última GPS, GFIP e 
das respectivas folhas de pagamento do pessoal que prestaram serviços na 
obra durante o periodo de execução, certidões de regularidade junto à 
Seguridade Social, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS, e à Justiça 
do Trabalho, vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 
órgãos emissores. 

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

b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em 
local de fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da 
Ordem de Empenho, a ñm de se acelerar o trâmite de recebimento dos 

serviços e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. w 
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2-0 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 2" será contado 
somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente 
sanado o vicio. 

3- 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 convencíonada entre as 
partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

4- 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. 

5- 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E DOTAÇÃO 

1 - O valor global deste contrato é de R$ 262.400,00 (Duzentos e 
sessenta e dois mil e quatrocentos reais). 

2-As despesas decorrentes da presente contrato, correrão à conta da 
dotação orçamentária consignada nos Programas 17.512.0447.2169, 
17.512.0447.2170 e Elementos 3.3.90.39 , do orçamento do SAAE em 
vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos exercícios, segundo o novo 
Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 
contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. - 

3-0 global supra anunciado, durante a vigência do prazo inicialmente 
contratado não poderá ser reajustado. 

4- Se porventura, o prazo do Contrato, mediante prorrogação, ultrapassar o 
prazo de 12 (doze) meses, poderá o Contratado fazer jus ao reajuste d 
valor residual do contrato, ou seja, ainda não recebido, pelo IGP-DI, da 
Fundação Getúlio Vargas (Resolução SEF n. 09, de 04/08/2003), que 
deverá retratar a variação efetiva do custo de produto ou dos insumos 
utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o 
art. 40, X, da Lei n..8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei n. 10.192, de 
14.02.2001. 

3  
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E 

DE ExEcUçÃo DAS OBRAS 
 

1- O prazo para assinatura do contrato é de três (3) dias úteis, contados da 
data da ciência da convocação feita pelo Setor de Licitações e Contratos do 
SAAE de Piumhi-MG. 
1.1.1 O prazo de execução dos trabalhos por medição é de 15 (quinze) dias 
contados da data da entrega do Sub-Empenho , ao passo que a execução 
global da obra deverá ser concluída em 12 (doze ) meses. 
1.1.2 - A previsão das medições para realização dos serviços esta estimada 
em 08 (oito) medições durante a vigência do contrato, conforme 
Cronograma Físico Financeiro - Anexo XII. 
1.1.3 -O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contados da 
assinatura do contrato, podendo a qualquer tempo ser alterado ou 
prorrogado caso haja interesse entre as partes, mediante termo conforme 
art. 57 da lei 8666/93. 

2-. O prazo de execução a que se refere a sub-cláusula anterior é passível 
de alteração se ocorrer algum dos seguintes motivos (Lei n° 8.666, de 
21.06.93, art. 57, § 1° ): 
2.1. Alteração do projeto ou das especificações pelo SAAE; 
2.2. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do 
contrato; 
2.3- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 
trabalho, por ordem do SAAE e conveniência administrativa; 
2.4-. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 
limites legalmente permitidos; 
2.5-. Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pelo SAAE, em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
2.6- Omissão ou atraso de providência a cargo do SAAE , inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

3-. Observadas as disposições anteriores desta Cláusula, o prazo de 
vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de 
25/08/2016 e encerrando-se na data de 24/08/2017, contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, 
podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente cas 
haja interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da 
lei 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL A ST 

1.- O presente contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. @IQ 
65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

l* «l 
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1.1 - A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada 
e considerada posteriormente na medição, após aprovação Do 
Departamento de Engenharia do SAAE , à vista de justificativa técnica e 
econômica, observado o limite legal. 

CLÁUSULA SEXTA - EQUIPAMENTO 

1-A CONTRATADA se obriga a colocar no canteiro da obra, em bom estado 
de 
funcionamento, o equipamento relacionado em sua proposta, na época 
prevista para o seu funcionamento e segundo o cronograma de utilização de 

equipamento. 

2-0 equipamento poderá ser retirado do canteiro da obra, somente após o 
término de sua utilização ou quando houver autorização escrita do SAAE. 

3-0 SAAE poderá determinar à CONTRATADA o reforço do equipamento 
ou substituição de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo 
é insuficiente para dar aos trabalhos o andamento previsto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e ñscalizada por 
representante do SAAE de Piumhi/MG, especialmente designado, observado 
a legislação vigente. 

2- A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 
ñscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo está 
atendendo os padrões exigidos pelo edital será o Departamento Técnico de 
Engenharia do SAAE, pelo servidor do SAAE Eng° Odécio da Silva Melo 
Matrícula nO 0001 e acompanhado pelo Setor de Redes e Ramais, 
observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal ng 8.666/93. 
§1° -O servidor Odécio da Silva Melo do SAAE atuará como gestor e 

fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§20 - 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. 
§3°- A prestação dos serviços será parceiada de acordo com os 
quantitativos estabelecidos na ordem de serviço. 

3-0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão s 
complementadas por serviços de apoio de empresa consultora contratad 
pelo SAAE para este fim. 

acompanhamento, controle tecnológico e geométrico dos serviços. O 
Responsável Técnico da CONTRATADA emitirá, quando da medição final, 

A Sci* 

4-. A empresa contratada para este fim será responsável pelo ã 
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documento declaratório da qualidade dos serviços executados, sem prejuízo 
da responsabilidade da CONTRATADA. 

5-. O SAAE exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e 

geométricos dos 
serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos 
técnicos da própria CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1- Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para 
depósito e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos 
trabalhos. 

2-. Manter vigilância permanente no canteiro da obra 

3-. Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra pela proteção e 
conservação de toda a parte executada. 

4-. Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da 
fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras 
executados. 

5-. Permitir e facilitar a fiscalização do SAAE, a inspeção das obras ou 
serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações 
solicitadas por ela. 

6-. Providenciar a colocação de placas, nos locais indicados pela fiscalização 
do SAAE. ' 

7-. Informar à fiscalização do SAAE a ocorrência de quaisquer atos, fatos 
ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou 
serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas 
adequadas. 

8-. ResponsabiIizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos 
serviços que executar, respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e 
projetos, sejam eles fornecidos ou não pelo SAAE. 

9-. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadr 
permanente o Responsável Técnico respectivo. 

10-. Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da 
obra. 

11-. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários, civis e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e 
serviços, bem como pelo registro de contrato junto ao CREA/MG. 
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12-. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos 
que sejam exigidos pela fiscalização do SAAE e pelas normas técnicas 
pertinentes, sem ônus para o SAAE. 

13-. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a 
aprovação das licenças necessárias a sua execução da obra caso for 
necessário. 

14-. Encaminhar ao SAAE, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem 
de Serviço,uma cópia da Anotação da Resgonsabilidade Técnica da 
obra no CREA (MG. 

15-. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto 
com a fiscalização do SAAE. 

16-. Manter à frente dos trabalhos, Engenheiro Civil especialmente 
credenciado para representá-la junto à fiscalização do SAAE, durante toda 
a jornada diária de trabalho. 

17-. Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento à fiscalização do 
SAAE, anotando o fato no Diário de Obra. 

18-. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a 

vigência do contrato. 

CLAUSULA NONA - SINALIZAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução 
do contrato, sinalização conforme estabelece o Código de Trânsito 
Brasileiro, nos artigos 88, parágrafo único, 95, § 1° e Resolução n° 561/80 
do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua omissão. 

CLAUSULA DÉCIMA - NovAgÃo 

Toda e qualquer tolerância por parte do SAAE na exigência do 
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem, muito 
menos, a extinção da respectiva obrigação, que poderá ser exigida qualquer 
tempo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 

1-. A obra objeto do contrato será recebida pelo SAAE, provisoriamente e 
definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso I, "a" e “b", da Lei Federal 
nO 8.666/93. 
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2-. O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, conforme estabelecido no § 3° do art. 73 da Lei 8.666/93 
observada a hipótese prevista no § 4° do mesmo artigo. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- §ANÇÕES PARA (LCASO DE 
INADIMPLEMENTO  

1-. O descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará as 
sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal n° 8666/93. 
2-. Durante a execução do contrato, apiicar-se-ão as seguintes multas: 
2.1-. 0,3°/o (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos 
serviços previstos no cronograma fisico não executados; 
2.2-. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 
atraso na entrega dos serviços; 
2.3-. Persistindo os atrasos citados nos subitens anteriores, além do 60° 
(sexagésimo) dia, o contrato será rescindido. 

3-. As muitas de que tratam os itens anteriores são entendidas como 

independentes. 

4-. A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para 
defesa, que deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis para 
decisão final do Diretor Executivo do SAAE. , 

5-. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do SAAE de Piumhi/MG. 

6-. As multas decorrentes de atraso injustificado na execução do contrato, 
aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente dos serviços contratados . 

7-. As demais multas estipuladas no item 14.2, aplicadas após regular 
processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobradas judicialmente. 

8-. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de 
prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo SAAE ou 
resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à 
vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, 
guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas 
caracteristicas. 

9-. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente 
fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela 

ñscahzação. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISÃO  *Mx 80d 
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1-. Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da 
Lei Federal n° 8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 
e 80, da mesma lei. 

2-. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua 
comunicação à 
CONTRATADA, esta entregará a documentação correspondente aos serviços 
executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo SAAE, 
deduzidos os débitos existentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Piumhi, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões do presente 
Termo de Contrato de Credenciamento que não puderem ser resolvidas 
pelas partes. 

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato, em 2 
(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Piumhi-MG 25 de agosto de 2016. 

É Í i\ 
senvxço AUTÔNOMO DE A UA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Eng** Odécio da Silva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 

j? 
INF oM PfíE-Môimfños PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

Sr. Giovani Machado 
Procurador/Administrador 

Testemunhas:- 

Sônia Roseni Costa l 
RG M- 2655676 

Maria da Ferreira Barros Goulart 
RG M .4 1.42 
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PROPOSTA FINAL 

Fornecedor: INFRACON PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - 

EPP 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 

Endereço: Rodovia MG 050, KM 269, S/N, Zona Rural - Piumhi-MG 

- Pre o 
ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Uzfgzo isa¡ Gmãa¡ 

f¡ 1 480 TON Pintura de ligação, usinagem, 430,00 206.400,00 
aplicação e transporte de 
massa asfáltica da usina até o 

local da obra, os serviços 
compreendem: sinalização, 
imprimação com CM-30 
consumo de 1,2 L/mz, pintura 
de ligação com RR - 1C diluída 
em 30% de á ua, taxa de 1,0 
L/mz, usinagerã e aplicação de R$262'4°°'°° 
CBUQ, temperatura inicial 
mínima de 1400 (cento e 
quarenta graus centígrados) na 
obra, espessura de 5cm. 

2 4.000 M2 Regularização e compactação 14,00 56.000,00 
do sub-leito, confecção de base 
compactada conforme normas 
recomendadas. 

Valor Global da proposta: (Duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos 

INFRAC PRE-MMÕLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 
Sr. Giovani Machado 

Procurador/Administrador 

“sl 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO DE CONTRATO N° 041/2016: Referência: Processo Licitató n° 321/2016, Modalidade: Tomada de Preço n° 01/2016. Contratante: .x 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Contratada: INFRACON 
PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP. Objeto: 
prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 
recomposição de vala, tipo "Operação Tapa-Buraco", em vias e 
logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-Mg, em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50/70, FAIXA "C" 
padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte 
de massa asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a regularização e 
compactação do sub-leito, confecção de base compactada conforme normas 
recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando solicitados 
pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a demanda 
dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e coleta de 
esgoto de responsabilidade da autarquia, como correção de pavimentação 
asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e esgoto, 
transferência de padrão e outros serviços, com as especificações e 
quantidades constantes no Anexo I, e nas condições contidas no 
instrumento convocatório. Valor Global da Obra: R$ 262.400,00(Duzentos e 
sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses 
iniciando-se na data de 25/08/2016 e encerrando-se na data de 
25/08/2017; Dotação Orçamentária: Programas: 17.512.0447.2169 e 
17.512.0447.2170 e Elemento: 3.3.90.39 . Eng° Odecio da Silva Melo - 
Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 25 de agosto de 2016. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 
A0 DISPOSTO NO ARTIGO 12 DA LE o ' ni A 

um IPA E P auauei A(0 ~ ?É 512%/ H9 QUADRO os 
AVISO no MUNICÍPIO. 

PIUMHLÃÚ' ,i (72 ;WM 



 
Servir; Aõn mo de Água e Esgoto 
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CGÍi/.ÍJLSSÃOPERJíÍ/â¡NWEÍNTE DE .LICITAÇÃO 

 
PARECER JURÍDICO 

PROCESSO LICITATÓRIO 32112016 
TOMADA DE PREÇO N° 0112016 
CONTRATO N° 041I2016 

O Diretor Executivo do SAAE submete a Parecer Jurídico o contrato 
administrativo n. 041/2016, firmado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi e a empresa INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA 
LTDA - EPP - EPP, vencedora e adjudicatária do processo licitatório em epígrafe. 

Importante assinalar que a minuta deste contrato já foi analisada 
quando da aprovação da minuta do Edital, conforme determina o art. 38 da Lei n. 
8.666/93, todavia, ante a solicitação formal, passa-se à emissão do seguinte 

parecer. 

A Lei n. 8666193 em seu art. 55 estabelece quais são as cláusulas que 
devem compor o contrato administrativo, as quais podem ser sintetizadas nos 

seguintes itens: 

a) Condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam 
os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os 
termos da licitação e da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e 

precisão; 

b) registro das cláusulas necessárias: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
Il - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
lll - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV-os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 

quando exigidas; 
VII -os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 

cabíveis e os valores das multas; 
Vlll - os casos de rescisão; 
IX-o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; , 

sw** › 



  aeaastt V 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
diretoriaQÊ-saac iumhixomhr (ÍTWJ: 23.783.81l'i§tlí¡l3l ill  

:íutzrquis ;Niunicipirl (Lei 1035/96) Praça Zeca Scans. 2I1~ STJZSJEEH) Pííêilrií-HINIG  'fclcfsn 37-3371-1332 

coMrssa/iopakrtwiawaivra 9.a _LICITA ÇÃO 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio par; a 

conversão, quando for o caso; 
Xl-a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 
Xll - a legislação aplicável à execução do cont_rato e 

especialmente aos casos omissos; 
XlIl-a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

XIV - cláusula que declare competente o foro da sede da 
Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 69 do 

art. 32 da- Lei n. 8666/93; 
XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n. 

8.666/93. 

Analisando o contrato verifica-se que atendeu a contento as 
exigências contidas na Lei de Licitações, precisamente no seu art. 55. 

Observa-se que não foi prevista nem exigida prestação de 
garantia, contudo, trata-se de faculdade da autoridade competente, conforme 
preceitua o art. 56 da Lei n. 8.666/93. 

No que se refere a duração do contrato foi estabelecida a 
possibilidade de prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/93. 

Pelo exposto e considerando que o contrato atende às 
exigências contidas na Lei n. 8.666/93 e mais foi firmado com a empresa à qual 
adjudicado o certame, aprovo o instrumento. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 25 de agosto de 2016. 

Adv. |va OABI 89.733 



 

' ã GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS j 
?Í _SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL! 

REGISTRO: 0683593120117! 

AUTORIZAÇÃO' AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO 

N9 03313/2014 

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, no uso de suas atribuições, com base no Art.59, 

inciso IX da Lei n9 7.772, de 8 setembro de 1980, art. 49, inciso Vl|I,'da LeifDelegada m9 178. de 29 de 

janeiro 2007, e de acordo com o art. 49, Vlll, do Decreto na 44.667. de 03 de dezembro de 5007, 

Deliberação COPAM n? 429, de 03 de agosto/de 2010, art. 5.9'dO Decreto 44.844 de 25 de junho de 

2008 e art. 29 da Deliberação Normativa COPAM ng 74, de E; de-setembro de 2004, deliberação COPAM 

n'-” 427 de 01 de junho de 2010. por meio de sua Secretaria Executiva, AUTORIZA O 

FUNCIONAMENTO do empreendimento INERACOM PRÉ- MOLDADOS iQARA iNFFIAEsTRUTUnA,  
CNPJH7.9s2.I6e/000I-91, para a atividaoe UsINAs DE PRODUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO / A 

(CAPACIDADE INSTALADA: 30 t/h) enquadrada na DN74/2004 sob 0 código 0-10-02-2, localizado na? 

RODOVIA MG 050, KM 269 - ZONA RURAQ CEP: 37.925-000, no Município de PlUMHl, no Estado de      Minas Gerais, conforme processo administrativo n9 10099/2014/ a .E.  ::'11 riu'  à " ' @img 
_ _ _ EGLARAMOS ou 5 @$959 

ambientais vigentes. OOmGmALECONFIRMA 

Validade até 4 anos com vencimento em 08/07/2018. 

l DIVINÓPOLIS, 09 de Julho .de 2014 

AdrirnaraAivesOliveir; ' f' 
. _ DIÍBÍOÍB  de Apmg Oparaçibna¡ w' 

-  M   - "J *l 

MASP 1290.4009, 
" UPAULA FERNAh/IDES DOS S&3INTOS 

Superintendente Regional de Regularização Ambiental Alto São Francisco 

Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, aivarásflicenízas ou 
autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ouMunicipal. 

i 

T ~ A' _ ,ua e , 5 - Vila Belo Horizonte - 35502034 _ DIviNoPOLIsrá/p li  _ "í  
fã" 37- -2 E-mail: supram.asf@meioambiente,mggovbr-Horne pageziwwwsiammggoxabr 

»l É: ' '    -- .r .uy.  



 
 INFRACOM 

INFRACOIVI PRÉ-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTD *Í 
CNPJ: 17.962.166/0001-91 'f 

RODOVIA MG 050 - KM 269 - PlUMHl-MG 

TEL- (37)3412-0106: EMAIL - infracomconstrutora@yahodcombr 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de venda e aplicação de massa , possuir uma usina de 

asfalto, marca CIBER 35 ton ano 1992 de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, 

descrita como INFRACOM Pré-Moldados para Infraestrutura LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 

/-\17.962.166/0001'91 instalada na Rodovia MG O50, KM 269 em Piumhi-MG, me " 

comprometendo a disponibilizar ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, os 

volumes necessarios do referido material e apticar a massa asfáltica em rigorosa 

adequação técnica de qualidade, obedecendo os parâmetros fixados pelas especificações 

técnicas constantes na Norma ES-031l2006 do DNIT - Temperatura do Iigante. 

Piumhi, 24 de agosto de 2016 

,KM ny 

om Pre-Moldados Para Infraestrutura Ltda - EPP 

CNPJ 17.962.166/0001-91 

Giovani Machado 

 
Representante Legal 

RG: n° MG-9.074.832 

CPF n° 039.068.136-90 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIUMHI 

MINAS GERAIS 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

2016 

CNPJ: 17.962.166/0001-91 |NSC.ESTADUAL: 17962166/000-91  
RAZAO SOCIAL : INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

NOME FANTASIA I INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP 

Endereço : ROD MG 050 Número: SIN 

Complemento : KM 269 Bairro : ZONA RURAL 'í- 

C.E.P. : 37925-000 Município : PIUMHI - UF : MG 

RAMO DE ATIVIDADE 

Prestação de Serviços 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
01.01.1129 w OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 'ue CONFERIMOS ESTA com com 

gFÉIIII-Iàmoâgourwzmnmos sun. EXATIDÂO 

EM &m; 030670 DE @okê 

T DE LICITAÇÃO 

Maria das Greg? Ferrel Ia Barros Goulart PRE IDENTE DA G.P.L. 
Llcltaçõaa e Contratos - SAAE Plumhl - MG 

     

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CUC NÚMERO DE CONTROLE 

0000058055 032413 000295Í2015 

OBSERVAÇÕES: 

,1 

PIUMHI, 17 de março de 2016  .1 _ 

/Nnn _ ,I n . ." n   
aim @Q1155 N; #333113 

Stefarua onorato Resende °"x"'WI»-'w 

Agente Administrativo É / 
o PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISIVEL AO Púaucoêé” VÁLIDO ATÉ 3111 212016. 



A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART A”   
leio** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

'nselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

í* 1. Responsável Técnico 

FLAVIO ALECHANDRE COELHO 

'lituio profissional: RNP: 1406908142 
ENGENHEIRO CIVIL; _ 

Registro: 04 . 0 . 0000111294 

Empresa contratada: Registro: 56970 
INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA 

------~- Z Dados do Contrato ----~w-~---~+w 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI CNPJ: 23 . 782.816/00O1-1D 
Logradouro: PRAÇA ZECA SOARES N°: 000211 

Bairro: CENTRO 
Cidade: PIUMHI UF:MG . CEP: 37925000 
Contrato: 041/2016 Celebrando em: 25/08/2016 
va¡or:252_4oo,oo npc de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 
Pçâoinsiíiucional: ÓRGÃO PÚBLICO 

-- 3.Dados da ObraIServiço j** 
Logradouro: RUA DIVERSAS N°: 000000 

Bairro: 

Cidade: PIUMHI UF: MG CEP: 37925000 
Data de inicio: 25/03/2016 Revisão de término: 24/08/2017 
Finalidade: INFRAESTRUTURA  Proprietário: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI N CNPJ: 23.792.515/0001-10 

*M &Ativigacie Técnica ---:-*-- Quantidade: Unidade: n 

1 - EXECUÇAO 

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, TRANSPORTES, PAVIMENTACAO 480.00 t 

Ppúsaoolwiusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART I 

_mu_ .ou - m--_---_-- 
OmÊOsIÊBQ OIÊSVALA TIPO TAPA BURACO EM vIAs PUBLICAS DA AREA URBANA No MUNICIPIO DE PIUMHI-MG . . . . . . . . 

--_-- 6. Declarações "emm-wm-m--t- 

7. Entidade de Classe w-Muw-_wwm--w ?um 9. Informações 

Ass ' ENG ' ARQ ' AGRON ' PASSOS ::agora/anti dyoáçlziggaarrfgrrãn:: ;I-:Êclgrfoia no sltliadontilleritnle apmmnlaáo do ~---- B. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

° sem"" "e “Êdeims as ¡mmmaçóes wma - m§LÊaà?°vã'ÊiLÍLLÍÊ§°ÃÊ$ÍÊÍ§'ÊÃ responsabilidade do p! llssionai e do 39/34 ¡ '  de  de  co ntralanle oorn o abjeiivo da documentar o vinculo contratual 

Éâ í VALOR DA OBRA: Rs R$262.400,00. ÁREA DE ATUAÇAO: CIVIL, 
FLAVIO COELHO 

( .. 

RNp¡140690B142  r 

SERVIÇO Atuo  E ESGC CNPJ: 21752316/0001-10; wum.crea-mg.org.br| 08000312732 A  
Valor da ART: 195 , 06 Registrada em: 3 0/03/2016 Valor Pago: 195 , 96 Nosso Número: 0000000003299312 

 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesãâsaaepiumhicombr (JNPJ: 3,3.7S2.8I(›¡0ü(ll1(3 

,Autarquia @hmjçipai (Lei 1635798) Praça item Saares. 211 ~ CHIÍXWF- 379ZÊ-ÍÍÍIQ PÍÍÍÊVlHÍ/NKÍ  TEEEÍRK 37~337Í4332 

  
ORDEM DE SERVIÇOS N° 02/2016 

Referente prestação de serviços comuns na área de engenharia referente a 
recomposição de vala, tipo "operação tapa-buraco", , em concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50/70, FAIXA "C" padrão DER, 
incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa 
asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a regularização e 
compactação do sub-leito, confecção de base compactada conforme 
normas recomendadas, cujos serviços deverão ser executados quando 
solicitados pelo SAAE e de acordo com suas necessidades; para atender a 
demanda dos serviços de manutenção das redes de distribuição de água e 
coleta de esgoto de responsabilidade da autarquia, como correção de 
pavimentação asfáltica danificados quanto se executa as ligações de água e 
esgoto, transferência de padrão e outros serviços, e nas condições contidas 
no edital e Contrato n° 041/2016. 

Localização Vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de 

Piumhi-MG 

Referência: 

Processo licitatório n.° 321/2016 

Tomada de Preço n° 01/2016 

Contrato n.° 041/2016 

Valor do contrato: R$ 262.400,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e 
quatrocentos reais). 

CONTRATADA: 

Pela presente ordem de serviços, autorizamos a INFRACON PRE- 
MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP a iniciar na data de 
25 de agosto de 2016, os serviços que mencionaio contrato acima 
epigrafado, celebrado entre o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto e a 

empresa supracitada. 

Piumhi, 25 de agosto de 2016 

M; 
Eng° Odécit! da Silva Melo 

Diretor Executivo SAAE 



t") 

 ssnvxço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO N° 0212016: Referência: Proces  
Licitatório n° 321/2016, Modalidade: Tomada de Preço _n° 01/2016. 
Contrato n° 041/2016. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO. Contratada: INFRACOM PRE-MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTURA LTDA - EPP. Objeto: prestação de serviços 
comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo 
"operação tapa-buraco", , em concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) Cap 50/70, FAIXA "C" padrão DER, incluindo pintura de iigação, 
usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da ' 

obra, inclusive a re ulariza ão e com acta ão do sub-leito 
confecção de base comgactada conforme normas recomendadas. DATA 
INICIO DA OBRA : Autorizamos a empresa INFRACOM PRE- 
MOLDADOS PARA INFRAESTRUTURA LTDA - EPP - a iniciar na 
data de 25/08/2016, os serviços que menciona o objeto acima, 
Engo Odécio da Silva Meio - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 25 
de agosto de 2016. 

 

CERTIFICAMOS PARA rms DE CUMPRIMENTO 

AO msrosro no ARTIGO 72 DA LE! e ¡CA 
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 f : .an. 
.' ¡oaE-¡ÉÊÍE Piumhi-MG   



  
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

d¡retoriaexecutivariiisaaegiumhi.com.br (INF): Jtiffiizáâlúfniiiliíii ' 

;kutaerqnin ?wiunicipai (Lri EGSSFJG) ?raça Zura Snarrss. 'ZH --.i'.-'*125'-l30fl ?ilrÍirililfisiti - 'iniciar .37a357i-i332  ,_ 

PORTARIA-SAAE-PIU 04812016 

"Nomeia Fiscal Responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização da Obra de prestação 
de serviços comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo 
"Operação Tapa-Buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade 
de Piumhi-MG, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50170, FAIXA "c" 
padrão DER, incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa 
asfáltica da usina até o local da obra, inclusive a regularização e compactação do sub- _ 

leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas", referente a 
Tomada de Preço n° 01/2016, Processo Licitatório n° 321/2016 e Contrato n° 041/2016". 

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 07I07i2016, criada pelo Comitê 

Tecnico e Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais. 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Nomear este Engenheiro. Odécio da Silva Melo, portador da Cédula de Identidade 
RG n° M.645_658, CPF n” 2360951665115 e CREA MGD036102-D, para exercer a função de 

Fiscal Responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização da Obra "prestação de serviços 

comuns na área de engenharia referente a recomposição de vala, tipo "OperaçãoTapa- 
Buraco", em vias e logradouros públicos de diversos bairros da cidade de Piumhi-Mg, 

em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) Cap 50:70, FAIXA "C" padrão DER, 
incluindo pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da 
usina ate' o local da obra, inclusive a regularização e compactação do sub-leito, 
confecção de base compactada conforme normas recomendadas", especificamente de 

acordo com o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Artigo 2°- Caberá ao Fiscal nomeado exercer suas funções em rigorosa obediência às 

disposições formais e legais que regem a matéria, em especial às emanadas pelo Sistema 
GEOBRAS. 

Artigo 3° - O exercicio da função atribuida ao Fiscal nomeado não acarretará õnus para a 

autarquia. 

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Piumhi-MG, 05 de setembro de 2016 

Eng” odéciÉáâilva Melo Diretor Exe utivo do SAAE 


