
Sai-viço Autônomo de Água e Esgoto 

CONVITE N? 02/2017 
&OCESSO LICITATORIO N° 089/2017  

 OBJÉFO: Confrafaçõo de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno 

Porte - EPP ou Equiparadas para a prestação de Serviços de 
_Consuiforia especializada para elaboração de esTudo de revisão 
Tarifária e da esfrufura Tarifária dos serviços de água e esgoio e 

estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coléfa, 

Transporte, frafamenfo e disposição fínai. de resíduos sól_idos sob a 

responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG. 

      
 FORNECEDOR: 

 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

  

 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações _ t- - 1 Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: O2i03i2017 

1  l  7 solicitante Odécio da Silva Melo Responsável: SRC 

Despesa: 61 Ação... 03.001 .000.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

E|ement0 de despesam. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica subEIemenmí 05 

Caráter de urgência: Normal Serviços Técnicos Profissionais 

89 l 2.017 - O Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

?300004557 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO DE 1'0000 10000 SERV 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS 

RESIDUOS SOLIDOS 
00000004559 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA 1_0000 10000 SERV 

REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINA AL DOS RESIDUOS SÓLIDO 

00000004553 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS 10000 10000 SERV 

RELATIVOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

FINAL DOS R RESIDUOS SOLIDO 
00000004570 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE AÇAO PARA 10000 10000 SERV 

OPERACIONALIZAÇAO DA GESTAO DOSSERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DIPOSIÇ ÇAO FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NA AMBITO DO SSAE, INCLUINDO MINUTAS DOS DOCUMENTOS 

LEGAI 
00000004555 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA 1_0000 10000 QERV 

ESTRUTURA TARIFARIA DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 

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

Observações ............. .. PRESTAÇÃO DE SERVI_ÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA ELABORAÇÃO 
Compra interna DE ESTUDO DE REVISAO TARIFARIA E DA ESTRUTURA TARIFARIA DOS SERVIÇOS DE 

AGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇÃO DOS  SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE T RESIDUOS SÓLIDOS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE PIUIVIHI-IVIG 

MJ 

1bdecio da Silva Melo 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

89 I  7 SERVIÇOS DE ASSESSORIA! CONSULTORIA 
Carater de urgência: compra normai Prazo limite de entrega 

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

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Lote: 1 Lote único 
/Bõxdigo prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

\ÕOOOOOCMSBY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO DE COLETA_ TRANSPOR 1,00 SERWS) 

00000004669 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA REFERENTE A SERV 1,00 SERVIS) 

00000004668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS RELATIVOS DE I 1,00 SERWS) 

00000004670 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE AÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÂO DA GESTÃ 1,00 SERWS) 

00000004666 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA ESTRUTURA TARIF 1,00 SERViSI 

Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 
DE REVISAO TARIFARIA E DA ESTRUTURA TARIEARIA DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E 

ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE RESPONSABILIDADE DO 

SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Sistema: MGFCompras - ProcessoüecompraPorLotem .rpt 

Página 



Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.782.816 

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

0 0 0 Autuação 0 0 N  
ocolo 

*w ir' 

Sistema: MGFCompras 

Aos 2 dias do mês de março de 2.017, autuei o processo de compra 89 I 2017, o 

otocolado conforme registro de protocoio abaixo. 

qual foi devidamente 

Piumhi - MG, quinta-feira, 2 de março de 2017 à 

ri 
Odécio da filva Melo D¡ tor 

3.318 I 2017 

89 J' 2.017 

¡ Protocolo..." 

É N” Processo... 

02/03/2017 00:00:00 

i TÍPO PTOCGSSO_ Processo de compra 

5 Responsável... Odécio da Siiva Melo 

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

- TermoDeAuiuaçãootrpt 



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 

89 I  7 SERVIÇOS DE ASSESSORW CONSULTORIA 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 02/03/2017 

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

13.251 .41610001-24 ELIMAR \flEiRA VAZ ME 02/03/2017 

02/03/2017 
0T.857.104¡0001-66 EQUi SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 
1852582310001 -04 QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABIUDADE ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA ME 02/03/2017 

"X x., A 

Sistema: MGF-Compras - Fornecedoresconvocadosüi.rpt Página 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Í Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

à; Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

à Cotação para pesquisa de mercado 
Ts, 

Processo de compra N° Fornecedor: 13_251,41e¡ooo1-24 Data hora cotaçâo:02/03¡2017 

ELIMAR VIEIRA VAZ ME 

89 / 2017 RUA: IRLANDA, 248 SALA:1 

PASSOS - MG 
Contato: ELIIVIAR VIEIRA VAZ 
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 90 dias Prazo entrega: 90 dias 

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

00004667 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DE COL 1,00 SERV(S) 5.000,00 

k. Marca: 

Modeio: 

\ . 00000004669 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA RE 1,00 SERV(5) 5.000,00 

Marca: 

. Modelo: 
\ 
\00000004668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E FINANCEIRO 1,00 SERV(s) 500x100 

Marca: ,z - 

\ Modelo: 

Y00000004670 .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE AÇÃO PARA OPERACIONALIZ 1,00 SERV(5) 4.500,00 

Marca: 

Modelo: 

\ 00000004666 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA ES 1,00 SERV(5) 9.000,00 

Marca: 

Modelo: 

.x-xr Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 28.500,00 

Sistema; MGFCompras ~ Cotacaom .rpt Págma 1 



coTAÇÀo SAAE- PIUMHI /MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE- PIUMHI/MG 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhtcom.br> 
Data: 20/02/2017 16:09 
Para: elimar@ejr.eng.br 

Boa tarde, 
Segue anexo Termo de Referência de Estudo Tarifado, para a realização 
de cotação de precos para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade Convite, 
favor nos atender dentro da maior brevidade possivel. Favor nos atender 
porque temos que conhecer o preco de mercado para elaboração da planilha 
de orçamento base. 

Favor confirmar 0 recebimento do mesmo. 

Jaqueline Souza Licitações e Contrato - 

Ô 
AHGXOSZ" 

TERMO DE REFERÊNClA ESTUDO TARIFARIQpdf 259KB 

W 

1 de 1 
22/02/20170813 
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PRQPÕSYÀ BÊ PREÇGS 

AG SAAE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhã-MG 

AK: Depto Lioiàação 

ü ?roço Giobaê para execução 
azooeosárias ao &ôsàíã o à PRÉFEã 

dos oowiçoo obieto doom 
"PURA, todos os honorários o remunerações d¡  sonoagitoria e oe quaisquer profissionais sob sua resp 

::goiania encargos sociais o ¡orovãdenciàgãos o tributos @retos  ?R3 :amooo (Vânia o oito màã o quinhentos reais). 

âêcãtaçào, eâíanüo ãnoiusos as vãoãtas 
retas o. indiretas 

ozaoabâãêdodo, despeâas oo viagom, 
oe resoonsabiiídade cia consumismo é 

'Sam o i 7 HD ma. o R í ÉÊEM ã DESSREÇÀG QHÀNT, , Ç í â) 

; 1 UNETARêü TQYM..   Estudo de revisão tarifária e oa eétrutura   É í__âaràfárâa dos serviços de água e esgoto. SE m güütxüg güüüma 

5  Estudo de viabiâidade para a incorporação SE. 
L dos serviços de coleta, 'iransporta g 

g 2 traâamento o disposição final de resíduos m 1959839 1950D°Qü Í 

1M_ [sólidos pelo SAAE.  
É Diagnósíêco e prognóstico da prestação dos SE 1  2.1 serviços de coieta, transporte, *tratamento e Gi 5.080,90 5.000,00  âísppsêção finaã cics resíduos sóãidos _A 

¡ Estudos econômicos e financeiros reâativos SE  a prosíaçâo dos serviços de coleta, 
g 22 *transporta tratamenío e disposição final dos m 530930 5'000'Og i 

ê residuos-g sóíidos _É    Estrutura tarifária proposta referente a SE 
í . prestação dos; serviços de coieta, 
¡ 33 'g ãransporte. tratamento o disposição fina! dos m 566000 5180933  _ írosãduo§íí sóiidos 

g Pkano de Ação para operacâonaiização da SÉ  gestão dos serviços de coêeta, transporte,  2,2% ;íraãamenío o disposição fina! de resíduos O1 4.590,08 4.509,88   soiêdos no âmbito do SAAE, ênctuindo LM_ É minutas dos documentos iegais   _ form. 23.590,39  zssoüoo_ 

ELIMAR V!E1RAVAZ~ ME W330 
Elimar Vieira Vaz ;eu s¡ *' rwvxaz 

Nãzyàgàâàzgà_ zgãêâçuáâfxãn Responoávei pela Empresa ã“g'câfgfmãgçü”âm*p 

ã ' ' CPF 37?826%41-04 V' PASSOS'MG 

;Foo 'manda Ráâ -Saàa 31 - biovo ?imundo - CE”. 3,793143?? - ' ' » *WG  CREA 49.654¡ CNPJ I3.25L41óí5001-24¡ INSC. MüiülC. âã243 _J JLNSC 3T. !sérgio 

Teê: 535; Bããlé-AGHE - Cai: $353 9 ?Éêi-Qiôô ~ ãmoàã: eir®e_§r.eng.br - ?fwítijâiíêêíígbr 



Secretaria de Governo da Firesidêncía da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado de Desenvotvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerass  

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: ELIMAR VIEIRA VAZ -ME 

_ Natureza Juridica: EMPRESARIO _ 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - N-'RE constitutivo 

31110493574 K 13.251 .41610001-24 11/02/2011 151022011 

Endereço Completo: 
RUA IRLANDA 248 SALA: 1; - BAIRRO NOVO MUNDO !I CEP 37901-077 - PASSOS/MG 

Objeto Social: u 

PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHAFFA. 

Capital: R5 12.000,00 Microempresa ou Empresa de Pequeno Pode 

DOZE MIL REAIS MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar n°123f06) 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 11/0272011 Número: 4535334 

Ato 315 a ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Nome do Empresário: ELIMAR VIEIRA VAZ 
Identidade: 2.733.271_ CPF: 377.826.141-04 

Estado Civil; Casado Reagirne de Bens: Comunhao Parcial 

NADA MAIS# 

   se RETÁRIA se -v- 

Certidão Simplificada Digital emitida pela ..Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar conñrmar a 

autenticidade desta certidão! acesse o site da JUCEMG (wwwjucemgmggoxnbr) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 

validade de :luas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 6170000489531 e visualize a certidão) 

llilllllll!lliillllililiilii- A  
177133123953-2 



Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 07.857.104/0001-66 Data hora cotação:02I03I2017 

EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

89 l 2017 RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 SALA 5 

PASSOS - MG 
Contato: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO DE CARVALHO 
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 90 dias Prazo entrega: 90 dias 

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

IWODDMSS? PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROGNOSTICO DE COL 1,00" SERV(s) 3700,00 
Marca: r 

. Modelo: 
\ 
WDÚOOOMGGQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA RE 1,00 SERV(5) 5.400,00 

Marca: - 

Modelo: 

\00000004668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E FINANCEIRO 1,00 SERV(S) 5100,00 
Marca: 

\ Modelo: , 
Y000O0004670 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE AÇÃO PARA OPERACIONALIZ 1,00 SERV(S) 2.900,00 

Marca: 

\\ Modelo: 00000004666 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA ES 1,00 SERV(S) 8.000,00 

Marca: ' 

Modelo: \ 

?W Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 25_1oo,o0 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt - Págma 'I 



Re: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE -PIUMHI-MG 

Assunto: Re: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE -PIUMHI-MG 

De: EQül SANEAMENTO <equi.saneamento@gmail.com> 

Data: 07/02/2017 09:45*  
Para: Licitacoes <|¡citacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Segue cotação conforme solicitação. 

Em 3 de fevereiro de 2017 16:56, Licitacoes <ãicltacoes3@saaepiumhlcom.br> escreveu: 

A/C ' 

JOSÉ ALBERTO RlBElRO DE CARVALHO 

Segue anexo Termo de Referência de Estudo Tarifado, para a realização de cotação de 

preços para que possamos elaborar nossa planilha de orçamento base para compor o 
processo licitatório"nafmodalidade Convite, favor nos atender dentro da maior 
brevidade possivelsFavor nos atender porque temos que conhecer o preço de mercado 

para elaboração da planilha de orçamento base. 

Jaqueline Souza -'  
Licitações e Contrato 

“W 

  EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - sALA 05 
cep: 37.900-094 - PASSOS - MG 

FONE: (35) 3522-7413 (35) 99939-4534 
CNPJ: 07.857.104/0001-66 

 Anexos: 

381 ~ PlUMHl - TARIFAS - ESTUDO V|AB|L|DADE.pdf 181KB 

1 de 1 07/02/2017 10:20 



Passos, 7 de fevereiro de 2017. 

AO 
sERvIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
PlUMHl - MG 

Prezados Senhores 

Conforme solicitação, encaminhamos proposta para prestação de serviços técnicos 

especializados relativos a elaboração de estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 

serviços de água e esgoto e de estudo de viabilidade para a incorporação do dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de residuos sólidos pelo SAAE. 

1. Preço _ 

O preço proposto para elaboração dos trabalhos acima descritos é de R$ 25.100,00 (vinte e 

cinco mil e cem reais), conforme a seguinte tabela: 

PREDÇO 

UNITÁRIO TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 Estudo de_re›.risão tarifária e da estrutura SE O¡ 8.000,00 8000,00 
tanfana dos serviços de agua e esgoto. 
Estudo de viabilidade para a incorporação 

dos serviços_ de. Ncoleta, transporte, SE O¡ UJOODO ¡Hoopo 
tratamento e dlSp0S1ÇaO fInal de residuos 

sólidos pelo SAAE. 
Diagnóstico e prognóstico da prestação dos 

2.1 serviços de coleta, transporte, tratamento e SE OI 3.700,00 3.700,00 

disposição final dos resíduos sólidos 
Estudos econômicos e financeiros relativos 
a restação dos serviços de coleta, 

tranzporte, tratamento e disposição final dos SE O] 510030 M0030 
resíduos sólidos 
Estrutura " tarifária proposta referente a 

prestação dos serviços de coleta, transporte, SE 01 ' 5 400 O0 5 400 00 
tratamento e disposição final dos resíduos ' ' ' ' 

sólidos  '” 
Plano de, Ação para operacionalização da 

gestão dos serviços de coleta, transporte, 
2.4 tratamento e disposição final de resíduos SE 01 2.900,00 2.900,00 

sólidos no âmbito do SAAE, incluindo 

minutas dos documentos legais 
TOTAL 25.100,00 25.100,00 

2.2 

2.3 

2. Prazo de execução 

'O prazo de execução dos trabalhos será de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do 

contrato. 

EQül SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. 

Run Dcvumoo LOURENÇO oa ANDRADE, 222 - SALA 5 «- CEP: 37.900-094 - Passos - MG 

(35) 3522-7413 -1351 9939-4534 

CNPJ- 01851104/0001-66 



3. Forma de pagamento 

O pagameoto pela execução dos trabalhos será feito em 01 (uma) parcela, correspondente a 
100% (cem por cento) do valor dos serviços contratados a ser paga após a entrega do relatório final; 

4. Validade da proposta 
O prazmdeozalidade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir esta data. 

MMMMWW 
.M“”"”" 

fx** 
e; vwxk; 

'W José Alberto Ribeiro Carvalho 
CREA-29.92_8/D 

'W 

EQÚI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. 

RUA Dceumoo LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 5 - CEP: 37.900-094 - PASSOS - MG 

(35) 3522-7418 - (35) 9939-4634 

CNPJ- 07.851'.104/0001;66 



Secreâaria 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: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Numero de Identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

3120750031-8 07.857.104/0001-66 21/02/2006 01/02/2006 

Endereço Completo: 
RUA DEPUTADO LOURENCO DE ANDRADE 222 SALA: 05; - BAIRRO CENTRO CEP 37900-095 - PASSOS/MG 

Obieto Social: 
SERVICOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO DE OBRAS. 

Capital Social: R$ 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
CEM MH' RENS Empresa ÚE Pequeno 
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 pm** tNDETERMINADO 

CEM MH_ RENS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/0G) 

Sócio(s)/Administrador(es) 
CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

133.215.446-87 JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO xxxxxxx R$ 50.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

049.864.956-31 LUCAS REZENDE CARVALHO xxxxxxx R$ 50.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Úitimo Arquivamento: 05/08/2015 Número: 5558809 

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 24 de Fevereiro de 2017 16:18 

 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (mvwjucemgmggovbr) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 

validada de duas formas: 
iwatidação por envio de arquivo (upload) 
2) Vatidação visual digite o n” C17000048557S e visualize a certidão) ( . 

ll||I||I|||||| IIIIIIIIQIIIIII Página i dei 17/133561- 



 
Serviço Aut. de Água e Esgoto 

I Praça Zeca Soares, 211 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 1a_525_a23¡0001-04 Data hora cotação:02/03f2017 
QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E SAUD 

89 l 2017 RUA: CACHOEIRA DE MINAS, 114 APT: 901 

BELO HORIZONTE - MG 
Contato: CARLOS HENRIQUE DE MELO 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 90 dias Prazo entrega: 90 dias 

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

,NDOOOMBBY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E PROGNÓSTICO DE COL 1,00 SERV(5) 6.700,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004669 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA RE 1,00 SERV(5) - 5.000,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E FINANCEIRO 1,00 SERV(5) 5.000,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004670 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE AÇÃO PARA OPERACIONALIZ 1,00 SERV(S) l 2.000,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004666 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA ES 1,00 SERV(5) I 8.000,00 

Marca: 

Modelo: 

TN_ 
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 26.700,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaooirpt Págma 'I 



Re: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE- PIUMHI-MG 

Assunto: Re: COTAÇÃO LIClTAÇÃO SAAE- PlUMH|-MG 
De: Carlos Henrique de Melo <carloshenriquedemelo@gmai|.com> 

Data: 07/02/2017 09:05 
Para: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhicom.br> 

SEGUE PROPOSTA COMO SOLICITADO. 

Em 3 de fevereiro de 2017 16:49, Licitacoes dicitacoeíâêisaaepiumhi,com.br> escreveu: 

A/C ' 
CARLOS HENRIQUE DE MELO 

Segue anexo Termo de Referência de Estudo Tarifado, para a realização de cotação de 

preços para que possamos elaborar nossa planilha de orçamento base para compor o 
processo licitatório na modalidade Convite, favor nos atender dentro da maior 
brevidade possível. Favor nos atender porque temos que conhecer o preço de mercado 

para elaboração da planilha de orçamento base. 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contrato 

 Anexos: 

PROPOSTA Ovcs -FEVEREIRO 2017 (1).pdf 205m3 

Ide 1 . , 07/02/2017 10:20 



 
Qunsiumile skin-ia com smcrruiaiaiintm, 

¡ftumiiurãar sum Wlmnltlw. 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO 

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 

Município de Piumhi- MG 

Prezados Senhores e Senhoras, 

A QVCS - Qualidade de Vida Com Sustentabilidade, Engenharia e Saúde Consultiva, empresa que 

indica soluções em engenharia e saúde pública com qualidade de vida e sustentabilidade, 

apresenta proposta referente a cotação de preço para prestação de serviços técnicos 

especializados de engenharia ao Serviço Autônomo de Água e Piumhi-MG com previsão para 

execução das seguintes atividades: 

1. Estudo de revisão-tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto; 

2. Estudo de viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de residuos sólidos pelo SAAE: 

2.1.Diagnóstico e prognóstico da prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição finaílhclos» _resíduos sólidos; 
2.2. Estudos econômicos e financeiros relativos a prestação dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos residuos sólidos; 

2.3. Estrutura tarifária proposta referente a prestação dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; e 

2.4.Plano de Ação para operacionalização da gestão dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos no âmbito do SAAE, incluindo minutas 

dos documentos legais. 

o Preço Global máxirnorpara execução dos serviços objeto desta licitação, estando inclusos as 

visitas necessárias ao SAAE e à PREFEITURA, todos os honorários e remunerações diretas e 

indiretasda coñsültoria e de quaisquer profissionais sob sua responsabilidade, despesas de 

viagem, estadiaírencargos sociais e previdenciários e tributos diretos de responsabilidade da 

consultoria é de R$26.700,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). 

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2017. 

 
Marcelo de Carvalho Melo 

Diretor Presidente 

QV(QS-Qualirtaick-(lcv itfircomxaisrcnmhilãd::de.Engenhariaetia fisietíorasizltívxa l,.-'i'l.)¡\-§\*'~Iié1. 

Rim ("aclicieira di* *finos lI-l .APT 90'): '¡":\l. (35 3 *.l*.l6$.fã'iiil3 w (EP: 3§l.--!4I~i*§f3 - !Bairro (Judeus-z. !Wo 
l-Eorizruitc - NHL (MP3: E8.525.82;§.='udlil-ü-l e Inscrição ?Filliiivítiállf U.4*I›l.(›8lâf(in1»? 
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SOLICITAÇÃO os COTAÇÃO DE PREÇO 

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 

Município de Piumhi -MG 

Prezados Senhores e Senhoras, 

A QVCS - Qualidade de Vida Com Sustentabilidade, Engenharia e Saúde Consultiva, empresa que 

indica soluções em engenharia e saúde pública com qualidade de vida e sustentabilidade, 

apresenta proposta referente a cotação de preço para prestação de serviços técnicos 

especializados de engenharia ao Serviço Autônomo de Água e Piumhi-MG com previsão para 

execução das seguintes atividades: 

1. Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto .......... .. 

............................................................................................................ ..R$8.000,00 ; 

2. Estudo de viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos pelo SAAE: 

2.1.Diagnóstico e prognóstico da prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos ........................................................ ..RS6.700,00; 

2.2. Estudos econômicos e financeiros relativos a prestação dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos residuos sólidos ..................................... .R$5.000,00, 

2.3.Estrutura tarifária proposta referente a prestação dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos residuos sólidos .................................... ..RS5.000,00; e 

2.4.P|ano de Ação para operacionalização da gestão dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de residuos sólidos no âmbito do SAAE, incluindo minutas 

dos documentos legais .............................................................................. .R$2.000,00. 

O Preço Global máximo para execução dos serviços objeto desta licitação, estando inclusos as 

visitas necessárias ao SAAE e à PREFEITURA, todos os honorários e remunerações diretas e 

indiretas da consultoria e de quaisquer profissionais sob sua responsabilidade, despesas de 

viagem, estadia, encargos sociais e previdenciários e tributos diretos de responsabilidade da 

consultoria é de R$26.700,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). 

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2017. 

Marcelo de Carvalho Melo 

Diretor Presidente 

Q\'(_'S-Qun]idadcthú-'idarumSustenlabilitlade.lingeuha ríatcSzlúdtàiÇÍoilsultival.TILMH F.. 
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CARTÓRIO ao REGISTRO CIVIL nas pzssoas JURÍDI 

DR. JOSÉ NADI NERI - OFICIAL 
Av. Afonso Pena, 732, 2° Andar 

Telefax: (31) 3224~3a7a 
Site: www-Oartoriopessoasjuridicas.com.br , 

Email: cartrcpj@uai.ccm.br 
CEP: 30130~003 - Belo Horizonte, MG 

CERTIDÃO  
mn. JOSÉ NADI NERI, OFICIAL no REGISTRO CÍVIL nas pmssoas 
JURÍDICAS DA COMARCA na BELO HORIZONTE, mc, EM pLaNo 
EXERCÍCIO no CARGO, NA FORMA BA LEI, ETC- 

CERTIFÉCA, a requerimento verbal de parte interessada, que 
revendo nesta serventia 0 LIVRU A, encontrou 0 rágistza do 
;ontrato social, efetuado sob 0 numero de ordem 13â567, em 

19/G6/2G_3 e respectivas averbações nele lançadas: 

 

QUALIDADE 35 VÍDA com sUsT2§TAB:L:aA9E, ENGENHARIA E SAÚDE Ljvgg ¡ 
?Í LTDA  

  L DA SGCIESÃDE SIMPLES LTDA "QVCS W QUALICÂÍÍ 
CCNSULTIVÃ LTÊÊ". 5333 E 

n°l1§ apta %ü;, 

'KTRÀTÚ DE CONTRBTG SOCIR 
CGM SUSTSNTÁBILXÊÀÊE, ZNGENHÃÉEA E SÀÚDÊ 

Cachoeira de 
 

Minas,  Belo Hcrizcnte, MG, Rua 
OBJETIVO: 

e saúde pública. Duração tempo indeterminado. Capital 
dividido em 20063 cotas de 

:RLÍLRCELC DE CZ-\RÍJRLHO ÂVIELO¡ 

de produção, 

atividade de: assessaría e setvlços de aaneamenfn no 
màic ambiente ' 

a$2G.Cü0.00 
sóc:os: 

engenheiro 

 R$1.00 cada una, 
Solteiroía), nacionalijudc 

EQSLÕCSCQ Rua Cachoeira De Migas,  N“114 Apta 902 , bairro Gttierrez, Belo Hozízonte, MG, CEF 571.8' 

  porzadcríai aa MG~11.6S1.9;1, detentar(a: de 15.GU0.00 cotas no 
'5 O.SS MARIAXÀ QE CARUàLHO MELO, âoíteirciaf, nacionaiidadc 
é' a, residente Rua Cachoeira De Minas, N°1lã Apto EC1 , 

wairro GutLer:ez, Belo Horizonte, %G, CPF O59.4êÚ.686~2G, pcrtadorêaí da 
H0~¡“ Fbí.897, deientarãaê de 5.000.âü Cotas no valor total de “$5.CÇj_0g 

aqmin;5tração Foram apresentados as documentos exigidos ;or Lei. Dum 

fx acl: Hozizonte, 19 de Junho de 2013. ía) José Nad; Neri. Emolz 
H§Â5.69 TE* R$2Ê.89 Rec: R$5.20 Total: RS12C.78 

L Enquasramentc de Microemptesaw ME. Dou fé. Dou fé. Belo Ho:Laonte,Là 3: 
Junho da 2313. (ai Ana PauLa Nêr; Silveira. Emei: R$69.92 TFJ: RSZ3.2ñ 
Rpcz R$4.19 Teia : R$99.31 

CERTIFICA finalmemte qua não encoqgzau nenhum outro dacumento 
registrado, averbado e/ou arquivâño atÍ a presenàe data, que 
altere m registro 9 averbações acima mêncionadas. O referida G 

. _ . . _f . . , _Am 

ggrdade e dou fe. Be_o dcr1zon;Êé,16'ce Fevereiro ae 20*,, 1,!" 
.a 

--.__ ..,  ”        
 
 

ÍXfRODRI$ü Escreveníe do ' -' -. ”* il aa 
ES MENDES 
s ?eSs0as Jgridícas 

 «nlsr - B s 

* nzwg <tav==x ;,* vaaaaêaznonuGERAEQEUUSWÇA 
AÊEÉGÊÍRQ um ::É ?Esscms .au _PODER _Jugggqgpucq_ TJMG_    

*à = gegaszracgvgnsas Pesâôas üuíjíêiéas* dseetoãHcñzonte - MG 

' sao_ ELETRÔNICO Arq? BDN57153 

CÓD.SEG;5S0TJ1B955?57379 
-Qunantiéáde *de Atcé. PrátícàdoâÊ-UDG01 

EmOLRS 17.33 m: Rs 6.02 Total: RS 23.05 

comuna a validade deste Selo no siãe http!? WÍÚGS-?Êmg-Ííâ-hr - 

a5. ;resenha cenídão foi extraída em 1619212 T' 

E030 Horizonte. 16Ia2r2011 àr f 
á” í 

Elmo¡ [6501-1) F35 'T6 f!? TFJ: RS' 6.02 15:01 113% - 

26502-9] R5 0.00 TFJ: RS 0.08 Rec: R5 in-?omtasonu  * íszrcva-rto Emas:: m; 

:n &m; -íecns 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  
_ Praça Zeca Soares, 211 2378281610 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 89 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

07.857.104/0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 25.100,00 

13251416/0001-24 ELIIVIAR VIEIRA VAZ ME 28.500,00 

18.525.823/0001-04 QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA L 26.700,00 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt Página 1 

 
 



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

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 89 I 2017 Data do processo: 02/03/2017 Ano de aplicação: 2017 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE 
REVISÃO TARIFÁRIA E DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DOS SERVlÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ESTUDO DA 
VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇAO F|NAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA 
E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

07.8511 04I0001-6 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

00000004667 ÊRESTAÇEIO   _DE  PROESNÓSTICOPE 1,0000 3700.0000 3.700,0000 

00000004669  SERMISJOS  ESTRUTELRA TAFEIEFARIA RR-_OP-OSTA 1,0000 5400.0000 54000000 

&000004668  i  : 1,0000 5.100,0000 5.100,0000 

-.1000004670   à m  1,0000 2.900,0000 2.900,0000 

00000006666 EÊÊÊIÕÉÕ? PFÊEYEPÊPÊ 0.610.062 955001000 1060556506 6 DA 0.0006 60000000 60000000 
Total do fornecedor 25.100,00 

'N 

_É Sistema: MGFCompras - CoiacoesPorFornecedorm .rpi págma 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi ' MG 23.782.816I00 ' 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e iicitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 8912017 Aplicação: 2017 
Responsável .......... .. SRC Caraterde urgência: Normal 

GFUPD de PFDÚUIDS~ 098000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA! CONSULTORIA 

Finalidade................. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE REVISÃO 
TARIFARIA E DA ESTRUTURA TARIFARIA DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABILIDADE 
PARA A INCORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora ............... .. 61 

Elemento de despesa.. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica CÓCIÍQO da @PIÍCBÇÊID 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos Qrdinários Delame ------------------ -- 05 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 114_755_73 0/0 de Compmmenumento 

Valor estimado e reservado ............ .. 26.766,65 23,32% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 87.999,08 

 

_ @  _L :Protocolo..... 318812017 o2ro3¡2017 i' OA ' 

, _ . j N° Processo... 8912.01? 

_WVIIeIa Goulart Queiroz . . 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sávia Vilela Goulart Queiroz 

Finalidade ...... .. O5 

Sistema: MGFCompras - impactoorcamentarioct.rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782. fg, '  a-"-=  

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO  ABERTURA-MDE PROCESSO DE  
- .  p: .v a a .v 

v. m¡ z wíâlv s.. e  
Objeto ................... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA 

_ ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA ESTRUTURA TARIFARIA  DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A 
I INCORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RESPONSABILIDADE DO 
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

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

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

' 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, quinta-feira, 2 de março de 2017 

ll. 
Odécio da 'ilva Melo 

Dir tor 

l l “ '  " " ' ' 

'  Protocolo..." 331812017 02/03/2017 00:00:00 
_ N° Processo... 89f2.017  Tipo processo.. 
I 

I Responsável... 

l FinâIídade ------ -- Autorização do ordenador concedida. Classificar o | 

Sistema: MGFCompras - Autorizaoaoordenadorm .rpt 



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 10:28 hs desta quinta-feira, 9 de março de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o 
responsavel pelo setor de compras concluiu sua analise do processo n° 89 l 2017, referente a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E 

DA ESTRUTURA TARIFARIA DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A 
INCORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI-MG. 

O responsavel pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Convite 

Piumhi- MG, quinta-feira, 9 de março dei2017 Â 

Sonia Roseni Costa 

Responsável pelo setor de compras 

Protocolo..... 337212017 09/03/2017 10:28 

N" Processo... 2 J 2.01? 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidadew. Convite 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCDmpras - CIassiñcacaoProcessoPorModalidadeo1.rpt Finalidade ...... .. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO No INCISO I DO ART. 
48 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 
147/2014, A PRESENTE LICITAÇÃO É DESTINADA Ã 
PARTICIPAÇÃO ExCLusIvA DE MICRO EMPREsAs E 
EMPREsAs DE PEQUENO PORTE. 

EDITAL CONVITE N° 02/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N°89/2017 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇAO, PARA 
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE ,ESTUDO DE REVISÃO TARIFARIA E DA 
ESTRUTURA TARIFARIA DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO E 

ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS SOB A 
RESPONSABILIDADE DO SAAE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I E II DESTE EDITAL. 
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> EDITAL 

> ANEXOS: 

Anexo I - Termo de Referência' 

1/ Anexo II - Especificações Técnicas e Quantitativos do Objeto; 

Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

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

Anexo VII- Modelo de Termo de Renuncia Recursal; 

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade e de 

Inexistência de Fato superveniente Impeditivo de Habilitação; 

Anexo IX - Minuta de Contrato; 



  
Pãàààãããâ 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
liciIacoesfãisancpitimllhtoxitbi- (ÍNPJ: 33.7S2.Bi6fÍlÍi0I i0 

.intarcpiizt \luuicipai (Lei EÍIJSNJB] Praça 2.0921 .Soares, 2! i-- 37925-000 Plliiiilll/XIG -- 'lleicfax 37-337E-i332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC] TA ÇÃO 

CONVITE N° 02/2017 

PROCESSO LICETATÓRIO N°89/2017 

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária 
dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade para a 
incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos sob a responsabilidade do SAAE, 
conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I e II deste edital. 

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

DATA: até o dia 06/04/2017 
HORARIO: até às 14:00h (quatorze) 
LOCAL:SaIa da Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, Praça Zeca Soares, 211- Centro, Piumhi-MG. 

. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
DATA: DIA:06/04/2017 
HORARIO: às 14:00 (quatorze) 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. 

o ESCLARECIMENTOS: email Iicitacoes@saaepiumhi.com.br, telefax 
(37)3371-1332, 

ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
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MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
LICITANTE: 

ENDEREÇO: 
CIDADE: ESTADO: CEP: 

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° 04/2017 publicada em 02/01/2017, torna público 
que fará realizar Processo Licitatório na modalidade CONVITE do tipo 
Menor Preço Global para prestação de serviços de consultoria 
especializada para elaboração de estudo de revisão tarifária e da 
estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade 
para a incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos sob a responsabilidade do SAAE, 
conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I e II 
deste edital, regido pela Lei Federal.n° 8.666, de 21/06/93 e suas 
alterações, Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto 
Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 com a redação dada' pela Lei Complementar n° 
147/2014 e demais condições fixadas neste Convite. 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: A participação nesta licitação é 
restrita às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista 
o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar 
n°123/06 e Lei Complementar Municipal n° 25/2010. 

I- DO OBJETO 

É objeto da presente licitação, sob a modalidade Convite, do tipo 
Menor Preço Global, para contratação de MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS, para 
prestação de serviços de consultoria especializada para elaboração de 
estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água 
e esgoto e estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de 

,Qi 
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coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob 
a responsabilidade do SAAE, conforme as especificações e quantidades 
constantes no Anexo I e II deste edital. 
edital: 

1- Para a realização dos estudos, objeto desta licitação, a 
CONTRATADA deverá desenvolver, dentre outras, as seguintes 
atividades: 

1.1. Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto. 

a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE para 
esclarecimentos gerais, coleta de dados financeiros, técnicos, 
administrativos e de documentos legais. 

b) avaliar a estrutura tarifária vigente, considerando as categorias de 
consumo e respectivas faixas de consumo. 

c) analisar a composição dos custos relativos à prestação dos serviços 
de água e esgoto, considerando as despesas de exploração e os planos 
de investimentos, e suas projeções para os próximos 4 (quatro) anos. 

d) determinar a tarifa média necessária para garantir o equilibrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços; 

e) propor nova estrutura tarifária considerando a cobrança do consumo 
real, a partir de 1 m3, com a instituição da taxa de disponibilidade e 
reestruturação das categorias, subcategorias e classes de consumidores 
bem como das respectivas faixas de consumo; 

1.2. Estudo de viabilidade para a incorporação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos pelo SAAE: 

a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE e da 
PREFEITURA para definir os serviços que deverão ser assumidos pelo 
SAAE, ressaltando que a cobrança só pode ter como fato gerador a coleta, 
o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhacios; 

b) elaborar o diagnóstico e o prognóstico dos serviços a serem 
assumidos pelo SAAE, com o objetivo de avaliar a infraestrutura 

bl 
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existente, sua adequabilidade e eventuais problemas, bem como 
estabelecer um plano de ação para curto, médio e longo prazo; 

c) avaliar a composição econômica dos custos decorrentes da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
residuos domiciliares e assemelhados, considerando as despesas de 
exploração, a depreciação de ativos e a necessidade de investimentos 
de curto, médio e longo prazo; 

d) determinar a receita necessária para a obtenção e manutenção do 
equilibrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando, inclusive, eventuais subsídios 
governamentais de responsabilidade do poder público; 

e) definir a metodologia para o cálculo dos custos unitários da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos domiciliares e assemelhados, bem como a forma de cobrança 
desses serviços; 

f) propor estrutura tarifária para prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos residuos domiciliares e 
assemelhados, considerando as categorias de serviço e as faixas de 
geração de residuos; 

g) apresentar um plano de ação para operacionalizar a gestão dos 
serviços de coieta, transporte, tratamento e disposição final de residuos 
sólidos no âmbito do SAAE, incluindo, dentre outras, a formalização dos 
aspectos jurídicos/legais; 

h) elaborar minutas dos seguintes documentos legais e 
normativos: 

- minuta de lei de reestruturação do SAAE formalizando a prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos 
sólidos pela Autarquia. 

- minuta de lei que institui a cobrança pela prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos residuos; 

- minuta de regulamento da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 
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i) apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica realizado para 
os gestores e membros do corpo técnico do SAAE e da PREFEITURA, 
para esclarecer sobre o seu conteúdo e dirimir dúvidas. 

II- AREA SOLICITANTE 

DIRETORIA DO SAAE 

III- CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL 

1- Cópia deste Convite permanecerá afixada no Quadro de Avisos, 
localizado no hall de entrada do SAAE, podendo ser obtida na sala da 
Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, à Praça Zeca Soares, n° 211, na cidade de Piumhi-MG, em dias 
úteis, nos horários de 8:00 às 11:00 horas e 13:00 às 16:00 horas. 

2- Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser 
encaminhados para o e-mail licitacoes@saaepiumhi.com.br, via fac- 
símile (37) 3371-1332 ou ainda, para a Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço constante à fl. 3, até o dia anterior ao da 
abertura dos envelopes. 
2.1- As respostas às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ficando acessíveis a todos os 
interessados. 

3 - Impugnações aos termos deste Convite obedecerá aos termos dos 
§10 ao §4°, do art. 41 da Lei 8.666/93, devendo ser protocolizadas 
diretamente na Comissão Permanente de Licitação do SAAE a Praça 
Zeca Soares, 211- Centro, Piumhi-MG, CEP: 37925-000. 
3.1 - O SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via 
postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 
mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas 
no prazo legal. 
3.2 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao 
impugnante via fac-símile ou e-mail, e será divulgada no quadro de 
avisos do SAAE (Hall de Entrada) para conhecimento de todos os 
interessados. 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

@l 
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1 - A participação neste Pregão é restrita às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 
48, inciso I da Lei Complementar n°123/06 e art. 27, inciso I da Lei 
Complementar Municipal n° 25/2010, as quais deverão ser do ramo 
pertinente ao objeto licitado e cumpriremlpienamente os requisitos de 
habilitação, estabelecidas no Título VII deste instrumento convocatório; 

2 - As empresas não convidadas, interessadas em participar da 
licitação, deverão: 
2.1 - formalizar a manifestação de interesse em participar da presente 
licitação, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para 
entrega dos envelopes, por meio de expediente entregue na Comissão 
Permanente de Licitação ou por fac-símile, sob pena de 
desqualificação. 
2.2 - apresentar Certificado de Registro Cadastral - CRC, do ramo do 
objeto Iicitado, com vigência plena, em original ou cópia autenticada, 
expedido por órgão ou entidade da Administração Pública, na sessão de 
abertura dos envelopes de habilitação, por intermédio de seu 
representante ou acondicionado no envelope "Documentação de 
Habilitação". 
2.2.1 - Para efeito de participação, basta que o Certificado de Registro 
Cadastral - CRC esteja com a vigência plena, sendo que, havendo 
discriminação dos prazos de validade dos documentos que o instruam, 
estes serão desconsiderados. 

3 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

3.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar corn o 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG; 
3.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos 
da Administração Pública; enquanto perdurarem os motivos da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 
3.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou 
com o Município de Piumhi; 
3.4 - com falência decretada. 

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

5 =› Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do 
objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de 
forma a desobrigar a sua execução. 

“cl 
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V - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA COMERCIAL 

Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser 
apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, sob pena 
de desqualificação, contendo em. sua parte externa as seguintes 
informações: 

Ã COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PROCESSO LICITATORIO N° 89/2017 

CONVITE N° 02/2017 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 

RAzÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

Ã COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Do SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE PIuMHI-MG 
PROCESSO LICITATORIO N° 39/2017 

CONVITE N° 02/2017 
"PROPOSTA COMERCIAL" 

RAzÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

VI- ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1- Os envelopes "Documentação de Habilitação" e "Proposta 
Comercial" deverão ser entregues no Protocolo do SAAE, localizado à 
Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, na cidade de Piumhi-MG, CEP 
37925-000, até a data e horário previstos na “fI.03" deste Convite. 
1.1 - O SAAE não se responsabilizará por envelopes “Documentação de 
Habilitação" e “Proposta Comercial" endereçados via postal ou por outra 
forma, entregues em local diverso da Coordenadoria de Área de 
Protocolo e que, por isso, não cheguem à data e horário previstos neste 
Convne. 

2- DOS Envelopes "Documentação de Habilitação": 

A abertura dos envelopes relativos à Documentação de Habilitação 
dar-se-á as 14:00 horas do dia 06 (Seis) de abril de 2.017 na sede 
do SAAE à Praça Zeca Soares, n° 211, em Piumhi-MG, com a presença 
dos membros da Comissão de Licitação bem como de participantes 
convidados e interessados presentes. 
2.1- Abertos os envelopes Documentação de Habilitação, a Comissão 
analisará Os documentos e decidirá sobre a habilitação dos licitantes. 
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2.2 - Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos que não 
possam ser dirimidos de imediato, demandando análises 
complementares ou diligências, as mesmas serão consignadas em ata, 
podendo a sessão ser suspensa até julgamento da fase de habilitação. 
2.3 - Da decisão do julgamento da habilitação todas as licitantes 
deverão ser intimadas via email, fac-simile ou telefone, devendo ainda 
ser publicada no Quadro de Aviso do SAAE (Hall de entrada), ficando os 
envelopes Proposta Comercial, sob a guarda da Comissão, devidamente 
lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos 
representantes legais dos licitantes presentes. 

ñ 3- Dos Envelopes "Progosta Comercial": 

A abertura dos envelopes “Proposta Comercial" dar-se-á depois de 
transcorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de 
recursos na habilitação, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1° da 
Lei Federal nO 8.666/93 e se transcorrido este sem interposição de 
recursos ou havendo desistência expressa de todos os licitantes 
relativos ao prazo recursal à abertura dos envelopes propostas dar-se-á 
imediatamente após o julgamento da habilitação no mesmo local, ou 
seja, na sede do SAAE, à Praça Zeca Soares, n° 211, Centro em Piumhi- 
MG, com a presença dos membros da Comissão de Licitação e 
interessados presentes. 
3.1 - Caso haja interposição de recursos na habilitação, será marcada 
uma nova data para abertura das propostas, levando em consideração 
os prazos estipulados pela Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

4 - Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
legais das licitantes presentes à sessão. 

5 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subseqüentes. 

6 - ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes Proposta 
Comercial, não caberá desclassificação de Proposta Comercial por 
motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7 - As empresas licitantes poderão ser representadas no certame por 
seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou 
cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa 
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ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de 
documento de identidade. 
7.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido 
de instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, 
conforme modelo do Anexo IV, com firma reconhecida, comprovando a 
outorga de poderes necessários para a prática de todos os atos 
inerentes ao procedimento licitatório, juntamente com o documento de 
identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a 
representação legal do outorgante. 

8 - O documento credencial' deverá ser apresentado à Comissão 
Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da 
abertura dos envelopes Documentação de Habilitação, sendo permitido 
que cada credenciado represente apenas um licitante. 

9 - A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, 
mas impedirá a pessoa presente de se manifestar e responder em nome 
da empresa. 

10 - O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto 
à Comissão Permanente de Licitação implica a presunção de sua 
capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados. 

VII- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

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

- 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, 

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

devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, 
documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante 
poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão 

competente. 

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

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

O licitante gue apresentar declaração falsa responderá ,gar 
seus atos, cível, administrativa e genalmente. 

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

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

“cl 
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2.2.2 - 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 n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da Certidão 
Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

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

2.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
JUSTIÇA DO TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa 
ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n0 
5.452, de 1° de maio de 1943; 

2.2.7- 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, confirmando, ainda, a 
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos 
sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
2.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados 
para habilitação deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial; 
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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. 

2.2.8 - Na ausência de documentos constantes do item 1, a comissão 
de licitação poderá Consultar os sites dos órgãos emissores para sua 
emissão, juntando-os aos autos. 

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

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

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

Será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação: 

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

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.4.1. Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito 
público ou privado de desempenho anterior que comprove a capacidade 
para prestação dos serviços objeto desta licitação, podendo tal 
comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

2- A microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoajurídica, 
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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declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério do SAAE, para regularização da_ documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a “regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 
2.3 - Entende-se por tempestivo o 'requerimento apresentado nos 5 
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste 
item, implicará na inabilitação da ME ou EPP. 

3- Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos 
extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua 
apresentação. 
3.1-Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que 
os respectivos originais sejam apresentados na sessão de abertura dos 
envelopes “Documentação de Habilitação" para autenticação, pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
3.2- Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido 
pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias até a data de abertura dos envelopes. 

4- Os documentos referentes ao CRF e CND, quando extraídos via 
INTERNET não precisam estar autenticados e terão aceite condicionado, 
mediante consulta via INTERNET, no ato da abertura da habilitação. 

5 - A Comissão Permanente 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. 
5.1- Procedida a consulta, serão impressas declarações comprovantes 
da autenticidade dos documentos, que serão juntadas aos autos do 
processo licitatório. 

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

7- Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 
numerados na ordem retromencionada. 
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8- A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o 
previsto neste Título ou a verificação de irregularidade nas consultas na 
internet previstas no item 05 acima inabilitarão a proponente, 
impossibilitando a abertura do envelope “Proposta Comercial", 
respectivo. 

Q-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. 

10- Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os 
licitantes desistirem da faculdade de recorrer, ou quando transcorrido o 
prazo não houver interposição de recursos, ou, ainda, quando os 
mesmos forem decididos. 

11- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 
devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica, 
autenticada, ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados ou 
de envelopes "Proposta Comercial" de licitantes inabilitados 

VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL 

A proposta comercial deverá ser apresentada conforme Modelo do 
Anexo III, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, n.° 
do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e 
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente 
identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, constando: 

1 Descrição do objeto Iicitado, conforme especificação constante do 
Modelo de Planilha/Proposta de Preço - Anexo II. 
2 - VALOR UNITÁRIO E TOTAL, ou seja, a soma do resultado da 
multiplicação da unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em 
reais, com até 02 (duas) casas decimais. Será(ão) descIassificada(s) 
a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior aos 
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 
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2.1 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes 
para a aquisição dos serviços, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação de parte da licitante. 
2.2- Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, e demais 
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta 
Hckação. 

3 - Os licitantes deverão ofertar preço para pagamento em 01 
(uma) parcela, correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
dos serviços contratados a ser paga após a entrega do relatório 
final; - 

3.1-0 pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 
data da apresentação da nota fiscal sem emendas ou rasuras, bem 
como da Prestação de Serviços dentro dos padrões exigidos no edital,. 

4- O prazo de execução do objeto lícitado será de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado a critério da direção do SAAE, com vistas ao fiel e integral 
atendimento das atividades contratadas. 

5- As propostas deverão referir-se à integralidade de seu objeto, não se 
admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto. 

6 - A apresentação da proposta por parte do licitante significa pleno 
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições 
desta licitação e total sujeição à legislação pertinente. 

7- Especificar o prazo de validade da proposta, que nunca 
deverá ser inferior a 20 (vinte) dias, a contar da data de abertura 
das propostas; 
7.1- Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de 
julgamento. 

8- Decorridos 20 (vinte) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
8.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade das propostas, ou seja, 20 (vinte) dias, 
poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes 
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classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do 
SAAE. 
8.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos 
termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes 
quanto à respectiva proposta. 

9 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno 
conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital. 

10 - O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no Convite, assumindo como firme e 
verdadeira sua proposta e lances. 

IX - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

1 - A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em 
desacordo com o previsto no Título VII, ou a verificação de 
irregularidade nas consultas aos sites dos órgãos emissores, conforme 
previsão do item 2 do mesmo Título, inabilitará a licitante, 
impossibilitando a abertura dos envelopes Proposta Comercial. 

2 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de Proposta 
Comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
2.1 - Considera-se vencida a fase de habilitação: 
2.1.1 - se houver renúncia registrada em ata ou formalizacla por escrito 
de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso, nos termos 
do art. 43, III e art. 109,§ 10 da Lei Federal n° 8.666/93; ou 
2.1.2 - após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido 
interposição de recurso; ou 
2.1.3 - após publicação do deferimento ou indeferimento do recurso 
interposto. 

x - D0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

1- O critério de julgamento será o de menor valor global obtido pelo 
somatório dos itens do quadro resumo do Anexo II, desde que 
observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste 
Convite e seus anexos. 

2 - Para verificação das propostas, a Comissão solicitará o 
assessoramento de órgãos técnicos ou de profissionais especializados, 
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ou solicitará que a Diretoria do SAAE se manifeste por meio de parecer 
conclusivo, ou por meio de manifestação verbal emitida por seus 
membros que estiverem presentes na sessão, hipótese em que a 

manifestação será consignada em ata. 

3- Será desclassificado o item ou a integridade da proposta que: 
3.1 - não atenda aos prazos e às exigências estabelecidos neste 
Convite ou em diligências; 
3.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos 
encargos, exceto quando se referirem a produtos e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente 
inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art.44, § 
3° e art. 48, II, da Lei Federal no 8.666/93; 

4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação dos itens componentes 
da Proposta Comercial serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
4.1 - Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais valores, 
conforme a divergência apurada, sendo consignada na ata de 
julgamento a correção efetuada. 

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

6 - Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir 
da terceira casa decimal, se apresentados. 

7 - A Comissão Permanente de Licitaçãopoderá, no julgamento-das 
propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 
afetem seu conteúdo. 

8- As propostas apresentadas serão submetidas à apreciação da 
Diretoria do SAAE para verificação do atendimento ao objeto licitado. 

9 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far- 
se-á por sorteio, nos termos do art. 45, § 2° da Lei Federal n° 
8.666/93, respeitado o direito de preferência preconizado pela Lei 
Complementar n° 123/06; 

10 - O não atendimento completo de qualquer um dos requisitos neste 
edital, poderá implicar na desclassificação parcial ou total da proposta; 
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11 - Somente serão julgadas as habilitações e propostas apresentadas 
dentro do prazo estipulado neste edital. 

xI - RECURSOS E CONTRA RAZÕES 

1 - O licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da 
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do art. 109 da Lei 
Federal no 8.666/93. 

2 - Interposto recurso, dele será dada ciência aos licitantes, por meio 
de publicação no "Minas Gerais" - Orgão de Imprensa Oficial do Estado 
de Minas Gerais, podendo ser impugnado no prazo legal. 

3 - Os recursos e respectivas contra-razões deverão obedecer aos 
seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
3.1 - ser dirigido ao Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi-MG, aos cuidados da Comissão Permanente de 
Licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a publicação do 
resultado da habilitação e julgamento das propostas no Quadro de Aviso 
do SAAE; r 

3.2 - ser dirigido ao Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto de Piumhi-MG, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
2 (dois) dias úteis; (representação e reconsideração até dois dia úteis) 
3.3 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por 
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, 
rubricados em todas as folhas e assinados pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, devidamente comprovado; 
3.4 - ser protocolizado na Coordenadoria de Área de Protocolo do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, à Praça Zeca Soares, 211- Centro 
Piumhi-MG, CEP 37925-000. 

4 - O SAAE não se responsabilizará por memoriais de recursos e contra- 
razões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em 
locais diversos da Coordenadoria de Area de Protocolo, e que, por isso, 
não sejam protocolizados no prazo legal. 

5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetiveis de aproveitamento. 

6 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, que, reconsiderando ou não sua 
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decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

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

8 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os 
licitantes por meio de publicação no "Minas Gerais", Órgão de Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, e no quadro de Avisos do SAAE. 

XII-ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1 - Inexistindo manifestação recursal, ou decididos os recursos 
porventura interpostos, a Comissão Permanente de Licitação 
encaminhará o processo para a autoridade competente adjudicar o 
objeto ao licitante classificado em primeiro lugar e homologar o 
procedimento licitatório. 

XIII- DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

1 - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 
fiscalizar a execução do objeto desta licitação será o Diretor Executivo 
do SAAE, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 

2 - A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e 
a fiscalização do objeto Iicitado, bem como o acesso às fontes de 
informações que forem julgadas necessárias. 

3 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto reserva-se o direito de não 
receber a prestação de serviços em desacordo com as especificações, e 
condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal m9 8.666/93. 

4- O recebimento definitivo se dará com a quitação da fatura da 
respectiva entrega. 

xIv - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1- A contratada ficará sujeita, pela inexecução das condições 
estipuladas neste Convite, às penalidades de advertência, multa, 
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SAAE, e/ou 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
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Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.0 8.666/93, 
sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 

2 - Será aplicado multa de 0,5% (meio por cento) ,ao dia, sobre o valor 
global do fornecimento dos serviços, quando o adjudicatário, sem justa 
causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação 
assumida. 

xv -DOS PREÇOS 

1- Para definição do valor estimado para esta contratação, foram 
observados média aritmética após pesquisa de preços com pelo menos 
três fornecedores do ramo pertinente. 
1.1 R$ 26.766,67 (Vinte seis mil, setecentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos) é o valor estimado máximo 
admitido para participação nesta licitação. 

2- Os licitantes deverão apresentar preço para os itens relacionados, _no 

modelo de Planilha /Proposta Comercial - Anexo III , finalizando com o 
total geral, o qual deverá ser abaixo do preço estabelecido no item 
anterior deste título. 

3- Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

4 As cotações deverão ser feitas em moeda corrente do país, cabendo, 
portanto ao licitante, todas as despesas de custo, e demais encargos 
com a prestação de serviços. 

5- Casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de erros 
numéricos na proposta apresentada pelo licitante, serão procedidas as 
correções necessárias, para apuração do preço total, obedecidas as 
seguintes disposições: 
51- Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e 
o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último. 
5.2= Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores 
parciais, a Comissão procederá à correção do valor total, mantidos os 
valores parciais. 
5.3- Havendo divergência entre os preços unitários e os valores 
parciais, a Comissão procederá à correção dos valores parciais, 
mantidos os preços unitários. 

XVI - DO REAJUSTAMENTO 
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Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis. 
Por acordo das partes, poderá restabelecer a relação pactuada inicialmente 
entre os encargos do CONTRATADO e a restituição da Administração para a 

justa remuneração da execução do objeto, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nas hipóteses previstas 
no artigo 65, inc. II, 'd' da Lei 8666/93. 

XVII- DO PRAZO DE FORNECIMENTO 

O prazo de execução do objeto Iicitado será de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado a critério da direção do SAAE, corn vistas ao fiel e integral 
atendimento das atividades contratadas. 

XVIII- PAGAMENTOS 

1- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, por processo legal, em 01 (uma) parcela, 
correspondente a 100% (cem por cento) do valor dos serviços 
contratados a ser paga após a entrega do relatório final do 
objeto Iícitado dentro dos padrões exigidos no edital, conferências 
e apresentação da nota fiscal sem emendas ou rasuras, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis; sob pena de multa de 0,5°/o, ou fração ( pro rata 
die), sobre o valor da fatura 
1.1- se o objeto não for entregue conforme condições deste Convite, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

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

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

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

xIx- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta licitação' correrão por conta da dotação 
orçamentária do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Minas 
Gerais, consignada no Programa: 17.122.0021.2165 e Elemento 
3.3.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o 
novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 
contidas na Lei nO 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei no 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

xx- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO 

1- O contrato a ser firmado com a licitante adjudícatária incluirá as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, 
necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

2-A licitante vencedora deverá assinar o instrumento hábil de 
adjudicação com o SAAE de Piumhi, no dia e hora designados, sob pena 
de lhe serem aplicadas as penalidades previstas em lei e no presente 
Edital. 

3-A recusa da adjudícatária em assinar o contrato , caracteriza o 
descumprimento total da obrigação, ocasionando a aplicação das 
penalidades previstas, bem como de indenização ao SAAE de Piumhi- 
MG, do acréscimo de custo decorrente da realização de nova licitação, 
sem prejuízo de indenização de outras perdas e danos que se 
verificarem. 

4-Não poderão assinar contrato com o 'SAAE de Piumhi, as empresas 
que, tendo outros contratos em vigor com esta Autarquia, estiverem 
inadimplentes com relação a qualquer cláusula contratual. 

5- O Contratante não se obriga à utilização total dos recursos 
estimados para a contratação reservando-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração do percentual de 
desconto ofertado, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei 
Federal n.° 8666/93. 
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6- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
SAAE quanto à execução dos serviços contratados. 

7- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 

8- O contrato firmado com o SAAE não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, sem autorização do Contratante por 
escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

9- A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por 
parte da contratada não importará, de forma alguma, em alteração 
contratual ou renovação, podendo o SAAE exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 

10- O SAAE reserva-se o direito de não aceitar os serviços em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório e seus 
anexos, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei n° 8.666/93. 

XXI - DA PUBLICIDADE 

1 - O convite será fixado para consulta e conhecimento de todos no 
Quadro de Avisos do SAAE (Hall de entrada), na Praça Zeca Soares, n° 
211, centro, na cidade de Piumhi-MG; onde permanecerá à disposição 
dos interessados. 

2 - Às empresas convidadas será enviado o convite, via postal (com 
aviso de recebimento) e "in loco" (registrada em relação de entrega do 
convite) quando se tratar de empresas instaladas no Município de 
Piumhi. 

3 - Os resultados das diversas fases do convite, ou recursos 
interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos do SAAE (Hall de 
entrada), em conformidade com a Lei Orgânica Municipal em seu Art. 
72. 

xxn - orsposxções FINAIS 
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1 - Constituem anexos deste Convite, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Especificações Técnicas e Quantitativos do Objeto; 

Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

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

Anexo VII - Modelo de Termo de Renuncia Recursal; 

Anexo VIII 

Inexistência de Fato superveniente Impeditivo de Habilitação; 

-Modelo de Declaração de Idoneidade e de 

v' Anexo IX - Minuta de Contrato; 

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

3 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas 
Comerciais, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico d_e órgãos ou de profissionais 
especializados. 

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

5 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da 
Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o certame e 
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possivel a promoção de 
diligências junto aos interessados, destinadas a instruir o processo, 
conforme disposto no § 3°, art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 

26 

Cl 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licimcoesicñsaiacpiumhixolinbr (INPJ: 23.7818 lúfílilíll lil 
Autarquia \limícipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 2¡ i- .37925-llIl0 Pllihllll/À-IG  Afclcfalt 37-3371-1332 

COMISSÃO _PERMA NENTE DE LICITA ÇÃO 

5.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser 
apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo 
possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela Comissão Permanente 
de Licitação. 
5.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilítação do 
licitante ou a desclassificação da proposta. 

6 - A participação do licitante implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste Convite, bem como das demais 
normas legais que disciplinam a matéria. 

7 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o SAAE revogá-Ia, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-Ia por ilegalidade, de 'ofício ou por provocação, mediante ato 
escrito e fundamentado. 

8 - O SAAE poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento dos envelopes ou para sua 
abertura. 

9 - Existindo qualquer alteração no Convite, durante a vigência do 
prazo correspondente, o mesmo será prorrogado por número de dias ao 
decorrido do aviso inicial, sendo publicado o seu teor. 

10 - Quaisquer dúvidas sobre o presente EDITAL deverão ser objeto de 
consulta, à Comissão Permanente de Licitação. 

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

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

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

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

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

17 - Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi, Estado de Minas Gerais, 
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta 
licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer 
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

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

Piumhi, 21 de março de 2017. 

WW¡ 
Maria das r @Éízreira Barros Goulart Pr s¡ nte da C.P.L 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1- INTRODUÇÃO 

Este termo de referência tem por finalidade regulamentar a 

execução dos serviços de consultoria a serem contratados para 
elaboração de estudos de revisão das tarifas de prestação dos serviços 
de água e esgoto e avaliar os custos de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos. 

2. OBJETO 
Contratação de empresa de consultoria especializada para 

elaboração dos seguintes estudos: 
a) Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de 
água e esgoto. 
b) Estudo de viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos pelo SAAE. 

3 . J USTI FI CATIVAS 

Buscar uma gestão sustentável para a prestação dos serviços de 
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 
tem como propósito cumprir determinações da Le¡ Federal n° 11.445, 
de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o 
saneamento básico (BRASIL, 2007) e da Lei Federal n° 12.305, de 02 
de agosto de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujos 
objetivos visam a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, 
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a 

regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, dentre outros (BRASIL, 2010). 

Para alcançar uma gestão sustentável, do ponto de vista técnico e 
econômico, é preciso viabilizar uma forma contínua e duradoura de 
financiamento dessas ações de saneamento, com adoção de 
mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos 
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custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira. 

Nesse sentido, a Lei Federal nO 11.445/2007, no capítulo dedicado 
aos aspectos econômicos e sociais', instituiu que os serviços de 
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços (BRASIL, 2007: art. 29), sendo que, para os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, por meio de 
taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o 

regime de prestação do serviço ou de suas atividades (BRASIL, 2007: 
art. 29; I). Dispõs ainda que, a instituição das tarifas, preços públicos e 

taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes 
diretrizes (BRASIL, 2007: art. 29; § 19): 

I. prioridade para atendimento das funções 
essenciais relacionadas à saúde pública; 
II. ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de 
baixa renda aos serviços; 
III. geração dos recursos necessários para realização 
dos investimentos, objetivando o cumprimento das 
metas e objetivos do serviço; 
IV. inibição do consumo supérfluo e do desperdício 
de recursos; 
V. recuperação dos custos incorridos na prestação 
do serviço, em regime de eficiência; 
[m] 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e 
eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de 
qualidade, continuidade e segurança na prestação 
dos serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos 
serviços. 

A Lei Federal 11.445/2007 estabelece ainda, que os reajustes de 
tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados 
observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses (BRASIL, 2007: 
art. 37) e que as revisões tarifárias, compreenderão a reavaliação das 
condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas, podendo 
ser (BRASIL, 2007: art. 38): 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos 
de produtividade com os usuários e a reavaliação das 
condições de mercado; 
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II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência 
de fatos não previstos no contrato, fora do controle 
do prestador dos serviços, que alterem o seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 

Apoiados nos princípios das citadas Leis Federais, a PREFEITURA e 
o SAAE decidiram fazer a revisão das tarifas praticadas com os serviços 
de água e esgoto e avaliar a possibilidade de transferir para o SAAE as 
atribuições ligadas a prestação dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

Com relação a prestação dos serviços de água e esgoto, é 
importante ressaltar que o último reajuste realizado foi em 2014, de 
acordo com Resolução n°. 121/2014 do Comitê Técnico Administrativo 
do SAAE de Piumhi, publicada em 20/05/2014. 

Atualmente os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos são prestados diretamente pela PREFEITURA e carecem de 
melhor organização e gerenciamento. O municipio não possui Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU), nem 
projetos técnicos na área de limpeza urbana e destinação final de 
resíduos sólidos. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, estima-se que atualmente o município produza cerca de 24 
toneladas de resíduos por dia, que são dispostos em um aterro 
"controlado", que não atende a legislação em vigor nem as normas 
técnicas pertinentes, estando atualmente com sua capacidade 
praticamente esgotada. Não há coleta seletiva. 

Com o objetivo de evitar que os serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos entrem em situação de 
colapso, o Plano Municipal de Saneamento Básico priorizou o 
reordenamento institucional da prestação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, propondo: 
o reestruturar administrativamente a prestação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, criando um órgão específico na 
estrutura da prefeitura para tal, ou sua incorporação pela autarquia 
responsável pelos serviços de água e esgoto. 
o instituir regulamento para a prestação dos serviços de limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos. 
o regulamentar, por meio de lei específica, a cobrança de taxas ou 
tarifas pela prestação dos serviços de coleta e disposição de resíduos 
sólidos domiciliar, comercial e público, a fim de cobrir, tanto quanto 
possível as despesas com esses serviços. 

“cl 
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É importante ressaltar que pela Súmula Vinculante 193, o STF 

decidiu pela legalidade da cobrança pela prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, por 
serem serviços específicos e divisíveis, entendidos como aqueles que 
têm usuários determinados e utilização particular e mensurável, como 
ocorre com o telefone, a água e a energia elétrica. Mas a cobrança 
deverá estar totalmente dissociada da cobrança de outros serviços 
públicos, realizados em benefício da população em geral (uti universi) e 
de forma indivisivel, tais como os de conservação e limpeza de 
logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

No desenvolvimento dos serviços, objeto deste Termo de 
Referência, a CONTRATADA deverá observar: 
a) a Lei Federal n°. 8666/93, e suas posteriores alterações; 
b) a Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece 
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico; 
c) a Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; 
cl) outros dispositivos legais e normativos pertinentes; 
e) as orientações diretas da CONTRATANTE. 
f) a CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA todo acervo 
técnico disponível de interesse para o desenvolvimento dos trabalhos, 
sem ônus para a contratada. 

5. ESCOPO DOS TRABALHOS 

Para a realização dos estudos, objeto desta licitação, a 
CONTRATADA deverá desenvolver, dentre outras, as seguintes 
atividades: 
5.1. Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de 
água e esgoto. 
a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE para 
esclarecimentos gerais, coleta de dados financeiros, técnicos, 
administrativos e de documentos legais. 

3. Disponivel em: httpzffwxvwsttíiusbr/portal/iurisprudencía/meiiLiSurnario.a5p?sunauIa=E248. Acesso em 

lO/0i/20l7. 
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b) avaliar a estrutura tarifária vigente, considerando as categorias de 
consumo e respectivas faixas de consumo. 
c) analisar a composição dos custos relativos a prestação dos serviços 
de água e esgoto, considerando as despesas de exploração e os planos 
de investimentos, e suas projeções para os próximos 4 (quatro) anos. 
d) determinar a tarifa média necessária para garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços; 
e) propor nova estrutura tarifária considerando a cobrança do consumo 
real, a partir de 1 m3, com a instituição da taxa de disponibilidade e 
reestruturação das categorias, subcategorias e classes de consumidores 
bem como das respectivas faixas de consumo; 
5.2. Estudo de viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de residuos sólidos pelo SAAE 
a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE e da 
PREFEITURA para definir os serviços que deverão ser assumidos pelo 
SAAE, ressaltando que a cobrança só pode ter como fato gerador a 
coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos 
domiciliares e assemelhados; 
b) elaborar o diagnóstico e o prognóstico dos serviços a serem 
assumidos pelo SAAE, com o objetivo de avaliar a infraestrutura 
existente, sua adequabilidade e eventuais problemas, bem como 
estabelecer um plano de ação para curto, médio e longo prazo; 
c) avaliar a composição econômica dos custos decorrentes da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
residuos domiciliares e assemelhados, considerando as despesas de 
exploração, a depreciação de ativos e a necessidade de investimentos 
de curto, médio e longo prazo; 
d) determinar a receita necessária para a obtenção e manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando, inclusive, eventuais subsídios 
governamentais de responsabilidade do poder público; 
e) definir a metodologia para o cálculo dos custos unitários da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos domiciliares e assemelhados, bem como a forma de cobrança 
desses serviços; 
f) propor estrutura tarifária para prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando as categorias de serviço e as faixas de 
geração de resíduos; 
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g) apresentar um plano de ação para operacionalizar a gestão dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos no âmbito do SAAE, incluindo, dentre outras, a formalização dos 

aspectos jurídicos/legais; 
h) elaborar minutas dos seguintes documentos legais e normativos: 
- minuta de lei de reestruturação do SAAE formalizando a prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos pela Autarquia. -“ 

- minuta de lei que institui a cobrança pela prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos residuos; 
- minuta de regulamento da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 
i) apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica realizado para 
os gestores e membros do corpo técnico do SAAE e da PREFEITURA, 
para esclarecer sobre o seu conteúdo e dirimir dúvidas. 

6. PRODUTOS ESPERADOS 

São esperados os produtos a seguir relacionados, que deverão ser 
apresentados sob a forma de relatórios constituídos de textos, peças 

gráficas, desenhos, esquemas, etc. 
o PRODUTO 01 - Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 

serviços de água e esgoto. 
o PRODUTO 02 - Estudo de viabilidade para a incorporação dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

pelo SAAE. 
- Diagnóstico e prognóstico da prestação dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 
- Estudos econômicos e financeiros relativos a prestação dos 

serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

- Estrutura tarifária proposta referente a prestação dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

- Plano de Ação para operacionalização da gestão dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos no 
âmbito do SAAE, incluindo minutas de documentos legais 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

a 
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Os trabalhos deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA, 
utilizando as melhores técnicas e práticas aplicáveis, considerando em 
suas atividades a participação de gestores e membros do corpo técnico 
do SAAE e da PREFEITURA. 

A versão final dos trabalhos deverá ser apresentada em 4 
(quatro) vias encadernadas em tamanho final A4 ou A3 (ABNT) 
acompanhadas do respectivo CD ROM contendo a totalidade dos 
mesmos em forma que possibilite reprodução impressa dos trabalhos e 

sua consulta em computador. 

8. DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

A contratada deverá indicar 01 (um) profissional especialista, que 
será o responsável pela realização dos estudos, devendo acompanhar 
todos os procedimentos, somente cabendo sua substituição em casos 
excepcionais e com aprovação do SAAE. 

O profissional indicado, regularmente inscrito no seu conselho 
classe, deverá comprovar experiência na realização de estudos tarifários 
de serviços de saneamento básico. 

9. no PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do objeto licitado será de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a 

critério da direção do SAAE, com vistas ao fiel e integral atendimento 
das atividades contratadas. 

1o. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento pela prestação dos serviços de consultoria será feito 
em 01 (uma) parcela, correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
dos serviços contratados a ser paga após a entrega do relatório final; 

O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis a contar 
da data da emissão e aceite da Nota Fiscal de Prestação de Serviços. 

11. PREÇO BASE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Preço Global máximo para execução dos serviços objeto desta 
licitação, estando inclusos as visitas necessárias ao SAAE e à 

PREFEITURA, todos os honorários e remunerações diretas e indiretas da 
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consultoria e de quaisquer profissionais sob sua responsabilidade, 
despesas de viagem, estadia, encargos sociais e previdenciários e 
tributos diretos de responsabilidade da consultoria é de R$ 26.766,67 
(Vinte seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e 

sete centavos). 
cód. 

Produto 
SAAE 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

04667 

' Prestação de serviços de 
consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto e estudo 
da viabilidade para a incorporação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos sob a 
responsabilidade do SAAE, 
conforme especificações abaixo: 

Diagnóstico e prognóstico da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

SE 
01 5.133,33 5.133,33 

04669 Estrutura tarifária proposta referente à 

prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos. 

SE 01 5.133,33 5.133,33 

04668 Estudos econômicos e financeiros 
relativos à prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos. 

SE 01 5.033,33 5.033,33 

04670 Plano de ação para operacionalização da 
gestão dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos no âmbito do 
SAAE, incluindo minutas dos 
documentos legais. 

SE 01 3.133,33 3.133,33 

04666 Estudo de revisão tarifária e da 
estrutura tarifária dos serviços de água 
e esgoto. 

SE 01 8.333,33 8.333,33 

VALORGLOBAL ......  .... ........................ .... ....................... R$ 26.766,67 
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DO OBJETO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 

CONVITE N° 02/2017 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, solicita a V.Sa. à cotação 
de preços para o(s) serviço (s) abaixo, de acordo com o Edital e especificações 
estabelecidas neste Anexo 

cód. Item Descrição dos Serviços Unid Quant 
Produto 

SAAE 
Prestação de serviços de consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão tarifária e da estrutura 
tarifária dos serviços de água e esgoto e estudo da 
viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos sob responsabilidade do SAAE, conforme 
especificações abaixo: 04667 1 i SE 01 
Diagnóstico e prognóstico da prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos, sendo: 
a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE e da 
PREFEITURA para definir os serviços que deverão ser assumidos 
pelo SAAE, ressaltando que a cobrança só pode ter como fato 
gerador a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final 
dos resíduos domiciliares e assemelhados; 
b) elaborar o diagnóstico e o prognóstico dos serviços a serem 
assumidos pelo SAAE, com o objetivo de avaliar a infraestrutura 
existente, sua adequabilidade e eventuais problemas, bem como 
estabelecer um plano de ação para curto, médio e longo prazo. 

04669 2 Estrutura tarifária proposta referente à prestação dos SE 01 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos, sendo: 
a) propor estrutura tarifária para prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
domiciliares e assemelhados, considerando as categorias de 
serviço e as faixas de geração de resíduos. 

04668 3 Estudos econômicos e financeiros relativos à prestação de SE 01 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos. 
a) avaliar a composição econômica dos custos decorrentes da 

prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos domiciliares e assemelhados, 
considerando as despesas de exploração, a depreciação de ativos 
e a necessidade de investimentos de curto, médio e longo prazo; 
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Cód. 
Produto 

SAAE 

Item Descrição dos Serviços Unid Quant 

b) determinar a receita necessária para a obtenção e manutenção 
do equilibrio econômicmfinanceiro da prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
domiciliares e assemelhados, considerando, inclusive, eventuais 
subsídios governamentais de responsabilidade do poder público; 
c) definir a metodologia para o cálculo dos custos unitários da 
prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos domiciliares e assemelhados, bem 
como a forma de cobrança desses serviços. 

04670 Plano de ação para operacionalização da gestão dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos no âmbito do 
SAAE, incluindo minutas dos documentos legais, 
sendo: 
a) apresentar um plano de ação para operacionalizar a 

gestão dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos no âmbito do SAAE, 
incluindo, dentre outras, a formalização dos aspectos 

jurídicos/legais; 
h) elaborar minutas dos seguintes documentos legais e 

normativos: 
- minuta de lei de reestruturação do SAAE formalizando a 

prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos pela Autarquia. 
- minuta de lei que institui a cobrança pela prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos; 
- minuta de regulamento da prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos; 
i) apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica 
realizado para os gestores e membros do corpo técnico do 
SAAE e da PREFEITURA, para esclarecer sobre o seu 
conteúdo e dirimir dúvidas. 

SE 01 

04666 Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto. 
a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE 

para esclarecimentos gerais, coleta de dados financeiros, 
técnicos, administrativos e de documentos legais; 
b) avaliar a estrutura tarifária vigente, considerando as 
categorias de consumo e respectivas faixas de consumo. 

SE 01 
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Cód. Item Descrição dos Serviços Unid Quant 
Produto 

SAAE 
c) analisar a composição dos custos relativos à prestação 
dos serviços de água e esgoto, considerando as despesas 
de exploração e os planos de investimentos, e suas 
projeções para os próximos 4 (quatro) anos; 
d) determinar a tarifa média necessária para garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços; 
e) propor nova estrutura tarifária considerando a cobrança 
do consumo real, a partir de 1 m3, com a instituição da taxa 
de disponibilidade e reestruturação das categorias, 
subcategorias e classes de consumidores bem como das 

respectivas faixas de consumo. 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 

CONVITE N° 02/2017 

Em atendimento ao teor do Convite em epígrafe apresentamos 
nossa Proposta Comercial para fornecimento do objeto nele previsto 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo II do ato 
convocatório. 

cód. Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 
Prestação de serviços de 
consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária 
dos serviços de água e esgoto e 
estudo da viabilidade para a 
incorporação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos 
sólidos sob a responsabilidade 
do SAAE, conforme 
especificações abaixo: 

SE 01 

04667 1 Diagnóstico e prognóstico da 
prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sóiidos. 

04669 2 Estrutura tarifária proposta SE O1 

referente à prestação dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos 
sólidos. 

04668 3 Estudos econômicos e financeiros SE 01 
relativos à prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos 
sóiidos. 
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cód. Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Preço Preço 
Produto Unitá rio Total 

SAAE 
04670 4 P|ano de ação para SE O1 

operacionalização da gestão dos 
serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos no âmbito do SAAE, 
incluindo minutas dos documentos 
legais. 

04666 5 Estudo de revisão tarifária e da SE 01 
estrutura tarifária dos serviços de 
água e esgoto. 

VALOR GLOBAL ............................................................................... .. R$ 

Prazo de Validade da Proposta: 
Prazo de Execução dos Serviços 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todas as despesas com 
tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

Os preços ofertados são para pagamento em O1 (uma) parcela, correspondente a 

100% (cem por cento) do valor dos serviços contratados a ser paga após a entrega do 
relatório final do objeto Iicitado dentro dos padrões exigidos no edital, conferências e 

apresentação da nota fiscal sem emendas ou rasuras, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis; sob pena de multa de 0,5°/o, ou fração ( pro rata die), sobre o valor da fatura 

RAZÃOSOCIAL: 
CNPJ: 
REPRESENTANTE: 
Nome: 
Identificação: 
Quaiificação: 

Loca! e data: 
Assinatura/carimbo da empresa 
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ANEXO IV- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 39/2017 

CONVITE N° 02/2017 

Pelo presente instrumento, credencia mos o(a) Sr.(a) 

portador do Documento de Identidade n.0 

, como representante da empresa 
, CNPJ nO 

, para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a 

requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da 

empresa, desistir e interpor recursos, apresentar lances verbais, 

negociar preços e demais condições, assinar propostas comerciais, 

rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários 

ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma.  
a 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURIDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 39/2017 

CONVITE N°02/ 2017 
A 

empresa 
_, inscrita no CNPJ sob o n° , por 
intermédio de seu representante Iegai o(a) Sr(a) 

, portador do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob 
o n° , DECLARA, sob as penas da iei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017. 

Assinatura (representante legal): 

Nome legível: 

Obs.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que 

identifique a proponente. 

«a 
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME ou 
EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 

CONVITE N° 02/2017 

A empresa 
inscrita no CNPJ sob o 
n0 , por intermédio de seu 

representante legal Sr.(a) 

I 

, portador do 
Documento de Identidade n° , inscrito no CPF 
sob o nO 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 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 
Le¡ 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). 

, de de 2017. 

(assinatura do representante legal) 

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

identifique a proponente 

44$J 
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COMISSÃO EPERJi/¡AJVENTE DE LICITAÇÃO 
ANEXO VII- MODELO DE TERMO DE RENUNCIA RECURSAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 

CONVITE N° 02/2017 

(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 
mui respeitosamente à presença desta Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Piumhi/MG, RENUNCIAR A0 DIREITO DE 
INTERPOR RECURSO em face do julgamento proferido por esta 
Comissão, no que se refere à habilitação, com relação ao Procedimento 
Licitatório n° 89/2017, Convite n° 02/2017, OBJETIVANDO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇAO DE ESTUDO DE REVISAO TARIFARIA E DA 
ESTUTURA TARIFARIA DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO E 
ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 'TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SOB A 
RESPONSABILIDADE DO SAAE. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

, de de 2017. 

(assinatura do representante legal) 

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

proponente 

a 
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ANEXO yIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DE 
INEXISTENçIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N°89/ 2017 
CONVITE N°O2/ 2017 

MENOR PREÇO GLOBAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste 
ato representado(a) pelo(a) Sr(a) , RG n° 
SSP- e do CPF n° , Declara, que até a presente 
data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, 
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habiiitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei nO 

8.666/93. 

Local E Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO IX- MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
CONSULTORIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 39/2017 

convrre np 02/2017 

CONTRATO N° /2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

CONTRATADO: 

Entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG, autarquia municipal criada pela Lei n° 1.035/90, com 
sede à Praça Zeca Soares, 211- Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ 
no 23.782.816/0001~›10, adiante designada CONTRATANTE, 
representado neste ato por seu Diretor Engenheiro Dr. Odécio da Silva 
Melo, brasileiro, casado, Eng0 Civil Pós Graduado em Saneamento 
Básico e Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade nO M. 
645.658 SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, residente e domiciliado 
nesta cidade de Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais, e a 
empresa ................... ...., inscrita no CNPJ n° ......................... .., com 
sede à ........................... .., na cidade de ....... .., estado .............. .., 
com Inscrição Estadual .................... .., adiante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. 
.................. .. , inscrito no CPF n,°  fica justo e 
contratado sob o regime da Lei nO 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: oo OBJETO 

Este contrato tem como objeto a elaboração, pela CONTRATADA, de 
serviços de consultoria especializada para elaboração de estudo de 
revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e 
estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob a 

responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG, conforme especificações 

:MCA 
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_constantes no edital, Termo de Referência, bem como na Proposta 
Comercial/Planilha de Preço da CONTRATADA que compreendem o 
desenvolvimento e detalhamento dos seguintes serviços: 

1)- Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto. 
a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE para 
esclarecimentos gerais, coleta de dados financeiros, técnicos, 
administrativos e de documentos legais; 

b) avaliar a estrutura tarifária vigente, considerando as categorias de 
consumo e respectivas faixas de consumo; 

c) analisar a composição dos custos relativos à prestação dos serviços 
de água e esgoto, considerando as despesas de exploração e os planos 
de investimentos, e suas projeções para os próximos 4 (quatro) anos. 

d) determinar a tarifa média necessária para garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços; 

e) propor nova estrutura tarifária considerando a cobrança do consumo 
real, a partir de 1 m3, com a instituição da taxa de disponibilidade e 
reestruturação das categorias, subcategorias e classes de consumidores 
bem como das respectivas faixas de consumo; 

2)- Diagnóstico e prognóstico da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE e da 
PREFEITURA para definir os serviços que deverão ser assumidos pelo 
SAAE, ressaltando que a cobrança só pode ter como fato gerador a 
coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos 
domiciliares e assemelhados; 

b) elaborar o diagnóstico e o prognóstico dos serviços a serem 
assumidos pelo SAAE, com o objetivo de avaliar a infraestrutura 
existente, sua adequabilidade e eventuais problemas, bem como 
estabelecer um plano de ação para curto, médio e longo prazo; 

3)- Estudos econômicos e financeiros relativos à prestação de 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

rol 



6 
sAAiàña 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicilacoesrãmaacgizimhixumbn* (ÍNPJ: 23.7S2.81(›/Íl00i Ilê 

,tuiarqirizi Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares. 2¡ 1- 37925-009 PIEÉS-Illi/NIG  'Fcíufax 37-33714333 

COMISSÃO _PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

a) avaliar a composição econômica dos custos decorrentes da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos domiciliares e assemelhados, considerando as despesas de 

exploração, a depreciação de ativos e a necessidade de investimentos 
de curto, médio e longo prazo; 

b) determinar a receita necessária para a obtenção e manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando, inclusive, eventuais subsídios 

governamentais de responsabilidade do poder público; 

c) definir a metodologia para o cálculo dos custos unitários da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos domiciliares e assemelhados, bem como a forma de cobrança 

desses serviços; 
4)- Estrutura tarifária proposta referente à prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. 
a) propor estrutura tarifária para prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando as categorias de serviço e as faixas de 

geração de resíduos; 

5)- Piano de ação para operacionalização da gestão dos serviços 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos no âmbito do SAAE, incluindo minutas dos documentos 
legais. 
a) apresentar um plano de ação para operacionalizar a gestão dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos no âmbito do SAAE, incluindo, dentre outras, a formalização dos 

aspectos jurídicos/legais; 

b) elaborar minutas dos seguintes documentos legais e normativos: 

- minuta de lei de reestruturação do SAAE formalizando a prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos pela Autarquia; 

»ol 
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- minuta de lei que institui a cobrança pela prestação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 

- minuta de regulamento da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 

c) apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica realizado 
para os gestores e membros do corpo técnico do SAAE e da 
PREFEITURA, para esclarecer sobre o seu conteúdo e dirimir dúvidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SUBORDINAÇÃO LEGAL 

A presente contratação se vincula a Lei n° 8.666/93 com suas 
posteriores alterações, aplicando-se nos casos omissos o disposto na 

legislação civil vigente. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços deverá ser executada diretamente pelo 
CONTRATADO não podendo ser objeto de cessão, transferência ou 
subcontratação, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão, utilizando as melhores 
técnicas e práticas aplicáveis, considerando em suas atividades a 
participação de gestores e membros do corpo técnico do SAAE e da 
PREFEITURA. 

A versão final dos trabalhos deverá ser apresentada em 4 
(quatro) vias encadernadas em tamanho final A4 ou A3 (ABNT) 
acompanhadas do respectivo CD ROM contendo a totalidade dos 
mesmos em forma que possibilite reprodução impressa dos trabalhos e 

sua consulta em computador. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO ' 

Por motivo de força maior, alheia a vontade da CONTRATADA, que 
impossibilite o cumprimento da prestação de serviços contratado, esta 
deverá indicar outro fornecedor a CONTRATANTE, capaz de cumprir 
com o objeto nas mesmas condições deste contrato e sob sua total 
responsabilidade, até a resolução dos motivos que ensejam tal 
alternativa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
“ol 
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O fornecedor indicado pela CONTRATADA deverá ser informado 

com antecedência a CONTRATANTE, ficando condicionado a prestação 
de serviços a aprovação desta última. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou 

inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará, de forma 
alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo o 

CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo.- 

.PARÁGRAFO QUARTO 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de não aceitar a execução 
dos serviços em desacordo com o previsto neste contrato e seus 
anexos, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei nO 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Ficará restrita tão somente a CONTRATADA na forma legal e 
pertinente aos serviços ora avençados, toda responsabilidade civil, 
criminal e/ou trabalhista, concernente á periculosidade e outras que 
devem nortear a obra empreitada. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança de todos os 
trabalhadores nas obras e serviços aqui licitados, obrigando-se ao 
cumprimento das disposições legais referentes à segurança, higiene e 
medicina do trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA: PREgo E PAGAMENTO 

O valor global dos serviços será de R$ ( ), conforme 
discriminado na Proposta Comercial /Planilha de Preço da 
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  
O pagamento decorrente da concretização do objeto deste 

contrato será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, em 01 (uma) parcela, 
correspondente a 100% (cem por cento) do valor dos serviços 
contratados a ser paga após a entrega do relatório final do objeto 
licitado dentro dos padrões exigidos no edital, conferências e 

sei 
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apresentação da nota fiscal sem emendas ou rasuras, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis; sob pena de multa de 0,5°/o, ou fração ( pro rata 
die), sobre o valor da fatura 
1.1- se o objeto não for entregue conforme condições deste Convite, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

PARÁGRAFO 'SEGUNDO  
A CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota 

fiscal, deverá devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no "item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
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. 

PARÁGRAFO QUARTO 

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

PARÁGRAFO QUINTO 

Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 
CONTRATADA dará ao CONTRATANTE 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 QUINTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de execução do Objeto deste contrato será de 90 
(noventa) dias, contados após o recebimento da Nota de Empenho e 
assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

a 
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As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da 
dotação orçamentária consignada 17.122.0021.2165 e Elemento 
3.3.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG, do orçamento do 
SAAE em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n0 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 no 101/2000. 

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA CONTRATADA 

A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por danos e 
prejuízos que causar á CONTRATANTE , coisa, propriedade ou pessoa de 
terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços, sem 
quaisquer ônus para o SAAE de Piumhi, ressarcimentos ou indenizações 
que tais danos ou prejuízos possam causar. 

A CONTRATADA se obriga a cumprir a prestação de serviços 
especificadas neste contrato, bem como cumprir todas as exigências 
legais pertinentes ao instrumento licitatório Convite 02/2017. 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a cumprir todas cláusulas deste 
contrato bem como as demais especificadas no edital e na Lei 8.666/93, 
sempre observando o interesse público. 

CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de , 
iniciando-se na data de / /2017 e encerrando-se na 
data de /___/2017, com eficácia legal a partir da publicação de 
seu extrato, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo 
aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 

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

PARÁGRAFO ÚNICO 

Após assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar a 

contratante, cópia da ART da elaboração dos projetos junto ao CREA- 
MG, ou entidade de classe representativa da profissão, quitada. 

CLÁUSULA NONA - Da Alteração do Contrato 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 
65 da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse do SAAE, com a 

apresentação das devidas e adequadas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO no CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência do objeto do contrato, será realizado pelo 
servidor do SAAE Eng° Odécio da Silva Melo Matrícula n° 0001 
observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no edital, 
observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8666/93. 
§1° -0 servidor do SAAE Engo Odécio da Silva Melo 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo SAAE, bem como 
permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela 
Diretoria do SAAE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
O SAAE não se responsabilizará por contatos realizados com 

setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, 
expressamente, neste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  
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O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não 
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAs SANÇÕES 

Pela ¡nexecução das condições estipuladas, a Contratada ficará 
sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 
Federal n.° 8.666/93, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal 
cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Será aplicado multa de 0,5°/o (meio por cento) ao dia, sobre o 
valor global do fornecimento dos serviços, quando o adjudicatário, sem 
justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a 

obrigação assumida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua 

rescisão, com as conseqüências nele previstas, em lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

A CONTRATANTE providenciará a.publicação deste contrato na 
Imprensa Oficial em forma resumida, em obediência ao disposto no 
parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram o presente contrato o Edital Convite n° 02/2017, os 
Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX assim como a proposta de 
prestação de serviços firmada pela CONTRATADA, para que juntos 
tornem um só efeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: oo FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Piumhi-MG, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja, 
para a solução de qualquer pendência atinente a este contrato. 

E por estarem assim ajustados, as partes firmam o presente 
contrato, em O2 (duas) vias para um só efeito, depois de lido e achado 
conforme na presença de duas testemunhas. 

Piumhi-MG, ** de ***** de 2017 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n 
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PROPOSTA FINAL 

Fornecedor: 

CNPJ: 

Endereço: 
cód. Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Preço Preço 

Produto Unitário Total 
SAAE 

Prestação de serviços de 
consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão 

»xy tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto e estudo 
da viabilidade para a incorporação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos sob a 
responsabilidade do SAAE, 
conforme especificações abaixo: 

Diagnóstico e prognóstico da prestação 01 
04667 1 dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

SE 

04669 2 Estrutura tarifária proposta referente à SE 01 
prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos. 

04668 3 Estudos econômicos e financeiros SE 01 
relativos à prestação de serviços de 

/W coleta, transporte, tratamento_ e 
~ disposição final dos resíduos sólidos. 

04670 4 Plano de ação para operacionalização da SE 01 
gestão dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos no âmbito do 
SAAE, incluindo minutas dos 
documentos legais. 

04666 5 Estudo de revisão tarifária e da SE 01 
estrutura tarifária dos serviços de água 
e esgoto. 

VALOR GLOBAL ................  .....  .......  ..................  .................. .. R$ 

Contratada 
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PORTARlA-SAAE-PiU-04l2017 

“NOMEIQ A COMISSÃO PERMANENTE_ os 
LIClTAÇAO oo SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 
E esooro os PiuMHi-ms, NO PERÍODO DE 
JANESRO os 201g A DEZEMBRO DE 2017 E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições ¡egais que the confere a Resoiução n” 
127/2016 de Q7iOW2016. criada pelo Comitê Tecnico e Administrativo do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi. Minas Gerais, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação 
do Serviço Autónomo de Agua e Esgoto de Piumhi/MG, composta pelos 

seguintes membros: 
- Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Presidente 
- Maria Luciana Goulart de Castro - Secretária 
- Rosiiaine Ferreira Silva Figueiredo - Vogal CONFERE com o ORIGINAL 
Supmntes¡ _ SE ACHA DQQUIVADO NESTA 

AUTARQLLA. 

PIUMH! M    1°. Nelson Aieixo de Souza Júnior 
2°. José Segundo de Faria 

Art. 2°) - Os servidores acima designados, quando convocados 
deverão apresentar-se à Presidente da Comissão de Licitação para atuarem nas 

sessões das licitações, no dia e hora marcados. _ 

Art. 3°) - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 

sua equipe realizarão as seguintes atividades: 

i - O credenciamento dos interessados; 
ii - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 
habiiitação; ' 

ill - A abertura dos enveiopes de documentos de habilitação, o seu exame e 

habilitação; ' 

iV - A abertura dos enveiopes das propostas de preços, o seu exame e a 

ciassificação das propostas; 

vii. 
5/ 



 
âerviço Auüànomo de àgua e Esgoto 

same riuiuilnetoolirpancorrnbr' CNPJ: 2.3.?82.8i(›!'0iili'i il) 
Autarquia Àihrtticipai (Lei i035ã9ü) 

.Pça Zeca¡ Sir-ares. 211 - 37925-000 Pltíiivííiiiãfiñlê - 'Fcicfax 3133714332 
V» A condução dos procedimentos relativos aos processos licitatórios à escolha da 

proposta de menor preço e mais vantajosos; 
Vl - A elaboração da ata; 
Vil - A condução dos trabalhos e diligências necessárias; 
Vlil - O recebimento, exame e o parecer sobre os recursos; 
!X - O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade 

competente para fins de homologação e adjudicação; 

O mandato dos servidores acima nomeados terá 

lhes ainda decidir pelos processos que 
processo consulta verbal. 

Art. 4°) - 
vigência até Slidezembro/Zol?, competindo- 
se excederem o valor limite para licitação no 

Os servidores nomeados desempenharão suas 
Art. 5°) - 

s respectivos cargos e funções. atribuições concomitantes com as de seu 

Art. 6°) - Registre-se, publique-«se e cumpra-se. 

Piumhi-MG, 02 de janeiro de 2017. 

ii. 
Eng. Odécio ?silva Melo 
Diretor Exec tivo do SAAE 
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LEI COMPLEMENTAR N” 25/2010 

Institui o Estatuto Municipal do'. 

Microempresa, do Empresa de_ Pequeno 
Porte e do Micro Empreendedor Individual 
e dá outras providências 

A Câmara Municipal de Piumhi aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I - 

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

INDIVIDUAL  - - ' 'ê e 

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

PequenoePorte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbíuo do Município de Piurnhí- _ 

de caráter diferenciado e 

favorecido”, como um dos instrumentos propulsores do des ::volvimento econômico e 

social' deste município nos termos da Lei Complementar n° F23, de. 14 de dezembro de 
2006 e da Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 20 8. n 

 Gerais, cujo Objetivo e' estabelecer tratamento le 

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

Porte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. ' 

§ 2°. O tratamento especiñco ao Micro Empreendedor individual, encontra-se 

fundado na Lei Complementar 11° 128, de 19 de dezembro de 2008. 

Art. 2°. Beneñciam-se desta lei as Pessoas Jurídicas classificadas corno- 

Microempresa, Empresa _de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de' acordo 

_ com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estadual, 

ressaivando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

Í 
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Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

Simples Nacional, vinculado ao ,Ministério da Fazenda, Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

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

legislações e regulamentos vigentes no Município, para fins de aplicação exclusivamente à 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual. 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à Administração Pública Municipal, incluindo 

as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e afins, enñm, no que couber, 
tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

Micro Empreendedor Individual. l i 

CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

- E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- ' 

_ :Art 5°. É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a' sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal n°' 

10.406 -de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Juridica, conforme o caso, e que se enquadrem 

nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis_ Complementares i 

n** 1231.2006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 
2° da Lei Complementar n” 123/2006. n' 

Art. 6°. É considerado Micro Empreendedor Individual o empresário a que se 

refere o art. 966, da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, do Código Civil e ao 

estabelecido pela Lei Complementar n” 128 , de 19 de dezembro de 2008. 

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

os empreendedores, visando o registro de empresas no municipio, deverá ser criada a _ 

“Casa do Empreendedor”, em parceria com as entidades civis de apoio ao Comércio, 

Indústria, Agronegócios e Serviços, mediante convênio, devidamente aparelhada com 

- equipamentos interligados ao sistema de infomiática da Prefeitura Municipal de Piumhi as 

í . seguintes finalidades: i 

I É concentrar no' atendimento ao público no que se refere as orientações 

'necessárias à abertura, regizlarização fiscal e tributária e baixa de  no município, 

inclusive aquelas que envolvam órgãos de outras esferas públicas, de modo a evitar a 

duplicidade de exigências e garantir a linearidade e agilidade do processo, da perspectiva 

do usuário; 

I¡ - informar ao empresário todas as exigências legais a serem cumpridas nas 

esferas municipal, estadual e federal, para abertura, funcionamento e baixa de empresa; 

III - disponibilizar ao empresário todas as informações para que o mesmo _se n 

certifique, antes de iniciar o processo de abertura da empresa., de que não tera restrições 

_ relativas às suas escolhas quanto ao tipo de negócio, zoneamento e razão social no que diz _ 

respeito a homonímia; 
_ ¡VÁ- disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações 

_ necessarias_ à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de 
funcionamento, mantendo-as atualizadas; I 

,V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

demais-interessados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; 

' VI- - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no municipio; 

VII - disponibiliza informações atualizadas sobre captação de crédito pela 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual' i u. ' 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar o acesso da 

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

Ã 
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.municipio aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; 

IX - oferecer infra-estrume¡ adequada para todas as atividades descritas neste 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 1* Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

§ 2* Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 
Municipal poderá firmar parceria corn outras instituições congêneres, visando oferecer. 

orientação sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológica, capacitação do 

empreendedor, abertura funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de pianos 

de negócios, linhas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

incentivos oferecidos no Município. 

X - Os requisitos de segurança sanitária, menológica, controle ambiental e 

prevenção contra incêndios, de alçada do município. para os fins de _registro e legalização 

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

quando couber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniforrnizados pelos órgãos 

envolvidos na abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

CAPÍTULO m 
Do espasmo SINCRONIZADO a ENTRADA ÚNICA nn DOCUMENTOS 

Art. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 
de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visando n 

aderir efetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), quetem como objetivo n 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de 

empresas. 

Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo 'de abertura e 

baixa de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização para 

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

í 
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,esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a 

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 10. A Administração Pública Municipal criará um banco de dados com' 

informações, orientações e instrumentos à 'disposição dos usuários, de forma presencial e 

pela rede mundial de computadores, ¡de forma integrada e consolidada que permitam 

_ pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresas, de 

modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e_ quanto à viabilidade .í 

do registro ou inscrição. 

"Art. 11. A Administração Municipal adotará documento único de arrecadação que 

irá abranger todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

Art. 12. A Admirlistração Municipal permitirá o funcionamento residencial de 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes. 

_ Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de 

reçóimmemç ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de_ outras  praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas '- 

de pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente 

responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os 

administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em períodos 

posteriores. 

_ Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

pelos. tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa 

de mora ou de oñcios, conforme o caso, e juros de mora. 

Art. 14. Estão excluídas dos incentivos fiscais previstos nesta lei as empresas que- 

possucm filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

í 

Tel.: (37) 3371-9950 



 

I É 

 
  

É, 

  

Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. l6.78¡.346/000i-04 '  - 

Tel.: (37) 3371-9 " 

CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

' _ Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. O exercício de atividade não residencial dependerá de prévio 

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em confonnidade 

com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art. 16. O licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos - documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem deñnidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

.IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

_ Art. 17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

Fazenda e demais secretarias quando necessário. 

Art.; 18. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

da data de apresentação da documentação exigida, será de i0 (dez) dias. 

Art. 19. O documento de licenciamento terá validade de 1 (um) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual periodo, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

. tII - as normas da legislação específica não tenham sido alteradas; 
III - não contraria interesse público; i 

IV - seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

Art. 20. A atividade a ser desenvolvida na propriedade pública ou privada deverá 

estar em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Muni ' ' 
A cipio e 

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

condicionada à autorização prévia do Municipio. 

Art. 21. Poderá ser concedido Alvará de localização e funcionamento para os 

empreendimentos em domicilio residencial, desde que as atividades estejam de acordo com 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. O titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro _ 

Empreendedor Individual que optar pelo funcionamento de sua empresa em sua residência 

não poderá impedir a ação fiscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos 

termos da legisiação pertinente. 

Art. 22. A Administração Pública Municipal procederá às vistorias que entender 

necessária, sendo obrigatórias as consideradas de alto risco, dentro das aüibuições do 

município. 
§ 1°. consideram-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco para o meio 

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 

,III - substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato corri água; 

IV - líquidos altamente inflamáveis; 

V e substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas elou infectantes; 

VI - :materiais radioativos. 
§h 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujo-s l 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações que possam 

causar perigo à saúde, ao bem estar, à segurança das pessoas e impactar no trânsito. Í ' 

Art. 23. Deverão ser afixados no estabelecimento onde se exerce a atividade, em 

-iocal e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 

4 
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- cartaz com o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da 
II 

Ordem Econômica; III - cartaz com o número do telefone do órgão de defesa da saúde pública, 

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

Art. 24. Deverá ser criado o Alvará Digital, caracterizado pela expedição de alvará 

de funcionamento, por meio digital, para atividades econômicas no território do Município 

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

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

ñns de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

Art. 25. A atividade poderá ser licenciada através dos seguintes tipos de alvarás.: 

:I - Alvará Provisório 

_ II -_- Alvará Deñnitivo 

III?- Alvará Especial 

§ 1° Entende-se 
z-_egulaxigem a documentação definitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

por Alvará Provisório aquele concedido às empresas ate' que 

competente, com o prazo de vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual 

periodo, uma única vez, mediante pedido 'fundamentado e aprovado pela autoridade 

competente. 
§ 2° Entende-se por Alvará Definitivo aquele alcançado pelas empresas que 

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade definido nesta lei. 

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

anteriores, visando licenciar atividades atípicas, 

localização ou atividade. 
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I - o Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 

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

fundamentação normativa e vistoria; 

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

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

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

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e Cassaçâo do Alvará 

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

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

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

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

I '-, for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

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

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

risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, a integridade ñsica da 

vizinhança _ou da coletividade; 

' III a- ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

_ IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

' V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

funcionamento. 

VI - a atividade não estiver em conformidade com os termos do documento de 

licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, à área ocupada e às restrições 

especificas. 

VII - expirar o prazo de validade. 



 

 

Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

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

trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê 

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
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Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n” 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido. 

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

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

Individual deverá utilizar formulários com os requisitos minimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os 

requerimentos originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio 

eletrônico, para efeito de inscrição, na foi-Ina a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negocios. 

§ 2°. Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, e aos 

demaisitens relativos ao disposto neste artigo. 

§ 3°. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

relativos a renovação do alvará. 

É § '4°'. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

poderá - o Municipio conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

1"- em área desprovida de regulação ñmdiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

'II -'- em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. 

CAPÍTULO v 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

Ú 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a " ' 

atividade ou situação, por sua natureza, comporta: grau de risco compatível corn esse 

procedimento. 

§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

- exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

§ 2° A administração poderá lavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica às atividades classificadas como de alto 

grau de risco. 

j CAPÍTULO v1 
no ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

Art. 30. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Governamentais 

Seletivasn_ da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 
Individual, _como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

Art. 31. Nas contratações da Administração Pública Municipal direta. e indireta, 

inclusive .depublicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individuai, objetivando: 

I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas 'a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 
locais. 
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§l 1°. Subordinam-se ao disposto nesta lei, além _dos órgãos da administração 

- pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

§ 2°. As instituições privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o 

Município de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento' desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art. 32. Para a ampliação da participação da Microempresa, Empresa _de Pequeno = 

Porte e Micro Empreendedor Individual nas licitações públicas, a Administração Pública 

Municipal deverá: _ 

I - disponibilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizado de 

auto-cadastramento com senha de acesso pelas Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais sediados no município e _em cidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar 'e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 

II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da internet, em 

murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

individual', com as especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

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

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

termos dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 1993, preferencialmente de Microempresa, 

Empresa deiPequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II p 

Das Ações Municipais de Gestão 

Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Pública 

Municipal deverá sempre que possível: 

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

Micro Empreendedor Individual, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e 

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 
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II - estabelecer e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações ' 

públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contrações; 

III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados de 

modo a orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

Individual, para que adéquem seus processos produtivos; 

IV - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam injustifxcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Epeciais de Habilitação 

ç Art. 34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 
Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: 

_ I# ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

E II l- inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

seguridade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários a 

comercialização dos bens ou para a segurança da A Pública Municipal 

Ú 
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Art. 35. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para E 

efeito de ,comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou posiüvas com efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demaismodalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, E _ 

aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

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

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. ' 

§ 4°. 0 disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

de licitação. 

Seção IV 
Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como critério de desempate, preferência de 

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

Individual. 
§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela_ 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou a 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 
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§e 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de ate' 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 
licitado. d 

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

ordem classificatória para exercício do mesmo direito; 

III - na kripótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

_ Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta. 

u§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

objeto licitado sera'. adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

- § 2°; O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido Í apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 
§ 3°: No caso de pregão, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

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

diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eñciência das políticas públicas e o 
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.incentivo. à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 

Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações_ cujo valor seja de até 

R$0.000,00 (oitenta mil reais ' 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas _e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Árt. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

_ Iu-ios critérios de tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado- I 

e IV - a licitação for dispensável ou inexigivel, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993, 

X 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitaçíáo dos membros da comissão permanente de 

licitação da Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

_ Seção  
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a finalidade de incrementar as 

' operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: 

I -incentivo à realização de rodadas de negócios com a finalidade de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais; 

II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 

ç _III e incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

IM - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais 

localizados no Município, com relação à. conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

'V - incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; ' ' 

MVI -› promover a articulação e cooperação entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Á 
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- - Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

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

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdministração Pública Municipal deverá estimular a organização de 

empreendedores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da competitividade, contribuindo para o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Art. 44. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação 

econômica do Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Executivo ñca autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a): 

I= - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Municipio, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

_- IÍ - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos principios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos especificos de estímulo à atividade associativa 

Â 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 

Tel.: (37) 3371-9  
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. 0 Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

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

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 
fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

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

COIIIUII). 
§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no quai se adotam tecnologias que 

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

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

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

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modiñcados ou de radiações ionizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

§ 3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO rx 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

cap 37925-000 - Piumhi '   O 
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processo, da perspectiva do usuário; 

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

Empreendedor; 

de pessoas e produção; 

IV '- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. A Administração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

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

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

Í Parágrafo único. ,O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus membros, :n: em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantaçãojdos itens I, II e III do artigo anterior. 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na dara de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

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

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 

Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 

(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 89/2017 

Modalidade: Convite n. 2f2017 

Objeto: CONTRAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 

EQUIPARADAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFÁRIA E DA ESTRUTURA TARIFARIA DOS 

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS SOB A RESPONSABILIDADE DO SAAE DE PIUMHIIMG 

A Comissão Permanente de Licitação do SAAE/Piumhi iniciou processo de 

licitação visando à contratação de empresa especializada para prestação de consultoria 

especializada na elaboração de estudo de revisão tarifária e estrutura tarifária dos 

serviços de água e esgoto, bem como, estudo da viabilidade para incorporação dos 

serviços de coleta, tratamento e disposição final dos residuos sólidos. 

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, no respectivo pedido de 

aquisição de bens ou de contratação de serviços e, da mesma forma, detalhado junto ao 

Edital, atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Depreende-se que, o prazo de execução foi estabelecido (90 dias após 

assinatura do contrato e emissão e emissão da ordem de serviço) e, partindo-se dos 

valores de referência, que ficaram abaixo de R$150.000,00, foi eleita como 
modalidade de licitação o convite, por se enquadrar dentro do limite previsto no art. 

23, l, "a", 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. 
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8,666193 determina a 

obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Juridica das minutas dos Editais em 

Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (...) 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem-como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria juridica da Administração". 

_ No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Editai elaborado, da 

forma em que se encontra, porquanto, em conformidade com a exigência do art. 38, 

parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 

Dessa forma, sou de parecer pelo envio dos convites a um número 
mínimo de três prestadoreslfornecedores e, sucessivamente, passando às fases 

de recebimento e julgamento das habilitações e propostas apresentadas pelos 
licitantes interessados. 

Imprescindível, contudo, a publicação do edital na forma do Art. 72 da Lei 

Orgânica Municipal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do 

parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 

estritamente juridico, não the cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e 

à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera 

discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar 

questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 21 de março de 2017. 

Adv. Ei; de Souza ilva O ' G 89.733 
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ECT ~ EHP. SRAS. DE CU 

AQ: 2B304225 ~ AC PIUH 

PIUMHI 

CNPJ..._: 34Ú283iE2Y5? 

ins Est.: 08201448200? 

CÚHPRUVANT 

Ciiente . . . . . . . . . .: SER 

CNPJ/CPF . . . . . . . . .: 23? 

Doc. Post . . . . _ . . .: 22? 

Contrato...: 9932377?? 

Cartao..: Ti1830?7 

Hovimento..: 21/03/20? 

Caixa . . . . . _: 8Ú234TOB 

Lancamento.: 021 

Modaiidade.: A Faturar 

DESCRICAD 

SEGEK (CÚNTRATD) 

Uaior do Porte(R$).. 
Cep Destino: 3i9 
Peso rea] (KG) . . . . .. 
Peso Tarifado: . . . . .. 
UBJETU . . . . . . . . . .: sn 

PE W 2 EU - S ES - 
AUESU DE RECEBIMENTO 

SEGEX iCUNTRATDi 

Valor do Porte(R$).. 
Cep destino: 378 

Peso rea! (KG) . . . , ._ 

Peso Tarifado: . _ . . .. 
UBJETU . . . . . . . . . .: SA 

PE - 2 EB - S ES - 
AVISO DE RECEBIHENTG 

SEDEX (CONTRATO: 

Valor do Porte(R$).. 
Cep Destino: 304 

Peso real (KG) . . . . .. 
Peso Tarifado: . . . . .. 
UBJETU . . . . . . . . . .: Sp 

PE-E EÚ-S ESÍàüir 
ÀUISU os RECEBIMENTC; 

!UTAL UG ATENDIHENTO(R 

Valor Ueciarado não 

No caso de objeto cc 

utilize o servico ac 

ECT _ EMP. BRH9. DE CERREIDS É TELEGRAFOS 

nã: 20304226 ~ AC PIUMHI 

PIUHHI - HG 

ENPJ .,.: 340283152?5?i4 Tei.:~ 
ins Est.: ü82U144620013 

CÚMPRUVANTE GU CLIENTE 

Cliente . . . . . . . . . .: SERVICU AUTGNGMU UE AGUA E E 

CNPJxCPF . . _ . . . . ..: 23?82818ú00i10 

Doc. Post . . . . . . ..: 22?15993T 

Contrato...: 99123777?? Code Ade.: 15333888 

Cartao..: 711630?? 

noeimento.~: 21f03f20Ií Hora ...... .: 13:25:33 

Caixa . . . . ..: 8Ú234?0B Matrico1a..: 34201991 

Lancamento.: 02? Atendimento: 00011 

Modalidade.: A Faturar IU Tíquete.: 1278298196 

BESCRICAU - QTD. PRECü(R$) 

SEDEX (CUNTRÀTU) " 
Uaior do Porte(R$J..      

 

 

Cep Destino: 37900-D 
Peso real (KG) . . . . . .: ' HJ 

Peso Tarifado: . . . . .. :*= 
UBJETU . . . . . .._..: SN 

PE-ZEIPSES-N ea 
AVISO DE RECEBIHENIO: 4.30 

êküfx ECUNTRATU) 1 2i.3i+ 
Valor do Porte(R$)..: 1T.Ui 

Cep Bestino: BFHÚ1-DT? (MG) 

Peso real (KG) . . . . . .: 0,291 
Peso Tarifado: . . . . . .: 0.291 

OBJETO . . . . . . . . . .: SNBB02981808R 

FE 7 2 ED - S ES - N 

RUISU DE RECEBIMENTO: 4.30 
SEDEX iCDNiRATU› 1 21,31+ 

Valor do Porte(R$3..: 1Y,G1 

Cep Destino: 30441-190 (MG) 

Peso reai (KG) . . . . . .: 0.28? 

Peso Tarifado: ..... .: 0,28? 

UBJETD . . . . . . . . ..: SNBB0298193BR 

PE -- @no --s ES -- s a  » › 

AVISÚ DE RECEBEHENÍU: 4.0 * 

ioinL oo nismoimemioieni ' o3.s3 

Vaior Deciarado no soiicitadoiR$) 
No caso de obdeto com valor. 
utiiize o servico adiciona¡ de oaior declarado. 

?E - Prazo final oe s 

ED - Entrega domiciii 
ES - Entrega sabado - 
RE ~ Restrição de ent 

Para fins de contagem 

sabados. domingos e f 
considerados dias ute 
Postagens ocorridas a 

e feriados. considera 

como o 'Dia da Postas 

PE - Prazo final de entrega em dias uteis. 
ED “ Entrega domiciliar ~ Sim/Não. 

ES ~ Entresa sabado - SimfNáo. 

RE - Restrição de entresa M Sin Nao. 

Para fins de contagem do prazo de entrega. 
sabados. domingos e feriados nao sao 

considerados dias uteis. 
Postagens ocorridas aos sábados. dominso 

e feriados. considerar o proximo dia utii 
como o 'Dia da Postagem'. 

A FA 

Reconhece a prestacao 

Drestado(s). oisl aum 

A FAiURnR 

Reconhece a prestação dois) servicoisi acima 

prestadoisi. o4s?_qUai(i§g pasareiímsdiante 
apresentacao de faturauzarapresentaooo de iãtora, Ds vaiores constantes 
deste comprovante pode 

acordo com as ciausula 
Nome: 

deste comprovante Doderao sofrer uariacoes de 

acordo com as clausuias contratuais 
Nome: RG: . 
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o SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO nn PIUMHI, através da Comissão 

Permanente de Licitações torna pública a abertura da Licitação na Modalidade Convite, que será 
regida pela Lei regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar 
n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, conforme 
adiante especificado. Carta Convite n. 02/2017 - Processo Licitatório n. .89/2017. Critério de 
julgamento: menor preço global. Objeto: Contratação de MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS, para prestação de serviços de 

consultoria especializada para elaboração de estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição tina] de residuos sólidos sob a responsabilidade do SAAE. 
Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 48 da Lei 
Complementar n° 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei 
Complementar Municipal n° 25/2010. Recebimento da documentaQo e proposta: até o dia 
06/04/g01Qis 14h na Sede do SAAE Piumhi, Peg. Zeca Soares n. 211. O Edital completo 
da Carta-convite e seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados no mesmo endereço, junto 
à CPL ou través do email, licitacoesáüsaaepiumhicombr e ainda pelo teiefax (37)3371-1332. 
Piumhi, 21 de março de 2017. Maria das Graças Ferreira Barros Goulart. Presidente da 
CPL. 
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#Wipe de documento. Proposta 

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 ............ .. Convite 

N° Processo ........... .. 2 I 2.017 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo"... 462012017, terça-feira, 4 de abril de 2017 15:00:00 
Requerente. QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE l 18525823/0001/04 
Finalidade... 

Detafhesm.. 

Sistema: MGFCompras -JuniadaDeDocumentosG1.rpt Págma 1 



' Subsistema ......  Gestão de Materiais - i1) Compras e Contratações 

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

Piumhi - MG 

u Sisteme: Materiais, subsistema: dóhtrole de documehitos 

Protocolo de juntàda de documentos a processo licitatório 

 ............  'Sistemia de, Gestão danÀicirñinistrãc-ão Publica n 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade .........  Convite _ 

N° Processo ........... .. 2'! 2.017 

*ipa de docurriento. Proposta  
Tipo de juntado ..... .. Anexação denovoscioclimentos _ao processo identificado 

f 

ProtocoIo..... 4645 I 2017, quarta-feira, 5 de abril de 2017 12:10:00 
Requerente. ELIMAR VIEIRA VAZ ME 13.251.416Í0001Í24 

› Finalidade... 

Detalhes,... 

'N 

Sistema: IVEGFCompras - JuntadaDeDocumentosDLrpt.  



_ Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao 'processo identificado _ 

_ Protocolo..... 4646 I 2017, quarta-feira, 5 de abril de 2017 13:00:00 
Requerente. EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA O7.857.104›'O001f66 

Finalidade... 

Detalhesm.. 

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

A ' Piumhi - Mc 

A. Sistema: Meteriais, Subsistema: controle deudocumentos 

Protocolo de juntada 'de documentos a processo licitatório' 

n Sistema.. .....  'Sistema deGestão da Administração Publica 

Subsistema ......  Gestão de Miateriais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade........._..... Convite 

N** Processo ........... .. 212.017 

*ipa de documento. Proposta 

 

 

Sistema: MGFCompras - Juntadanenocumentosütrpt 



 5.55% 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

liciacoesgagsaaepiumhLcmn.br CNPJ: 23.782.816/000l10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro - 37925-000 ?íUMI-H/MG~ Telefx 37-3371-1332 

ATA Comissão Permanente de Licitações N° 02/2017 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS 
ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILEITAÇÃO 

- CONVITE 02/2017 -6 PROCESSO LICITATORIO 
89/2017 

Aos 06 (seis) dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 
a Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto de Piumhi, designada pelo Eng° Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE, conforme Portaria n° SAAE-PIU-04/2017 de 
02/01/2017, reuniu-se às 14:00 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° 89/2017, na modalidade Convite 
nO 02/2017, em cumprimento ao Edital publicado, tudo nos termos 
da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações, com participação 
restrita às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,'tendo em 
vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da Lei 
Complementar n°123/O6 e Lei Complementar Municipal n° 25/2010, 
cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria especializada 
para elaboração de estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária 
dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade para a 
incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos sob a responsabilidade do SAAE, 
conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I e II 
do edital. enviadas aos prestadores do ramo. 
Até as 13:00 horas do dia 05/04/2017 foram recebidos e 
protocolados pessoalmente e enviado via correio, os envelopes 
contendo documentos de habilitação e propostas das seguintes Micro 
Empresas e Empresas de Pequeno Porte Cadastradas : QVS- 
Qualidade de Vida com Sustentabilidade, Engenharia e Saúde 
Consultiva Ltda - ME, Elimar Vieira Vaz- ME, e Equi 
Saneamento Ambiental Ltda - EPP. Participaram desta reunião de 
abertura dos envelopes de habilitação os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, não se fazendo presente nenhum dos 
licitantes que manifestaram interesse em participar do certame. 
sucessivamente, comprovado a não violação dos envelopes 
apresentados, foram abertos aqueles contendo as documentações 
para habilitação, cujo conteúdo fo¡ rubricado pelos membros da CPL. 
Examinando a documentação de habilitação apresentados dentro das 
exigências do edital, a Comissão decidiu pela HABILITAÇAO de 

todas as empresas proponentes, sendo:QVS-Qualidade de Vida â 
Q4Q 
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Serviço Autônomo de Água e Esoto 

liciacuesíaãsaaep¡umhi.com.br CNPJ: 23.782.8i6.'000l.l0 
miizirqinin nlaaniripa! (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - Centro - 37925-000 PIlÊMllI/EWIG - Telefax 37-3371-1332 

com Sustentabilidade Engenharia e Saúde Consultiva Ltda, 
Elimar Vieira Vaz- ME- ME, e Equi Saneamento Ambiental Ltda 
- EPP. Tendo em vista que um dos licitantes credenciados não 
enviou o Anexo VI - Termo de Renuncia Recursal na fase de 
habilitação, esta comissão em conformidadecom o Artigo 109, Inciso 
I, alínea “a" c/c o § 6° da Lei n° 8666/93 da lei 8.666/93 procede, a 

abertura do prazo para interposição cie recursos, ficando o processo 
com vistas franqueada aos interessados, e marca a abertura dos 
envelopes proposta comercial para o dia 12/04/2017 às 09:00 
horas na sala de licitações do SAAE situada à Praça Zeca Soares n° 
211- Centro Piumhi-MG. Esta comissão informou via telefone a todos 
os licitantes credenciados o resultado do julgamento da habilitação , 
conforme atendimento ao título VI item 2, sub-item 2.3 do edital. 
Nada mais a ser tratado a Sra. Presidente determinou o 
encerramento desta reunião Comissão Iavrando-se a presente ata, 
que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitações. 

«H 
Maria das Gr s F reira Barros Goulart 

Pr ' t da C.P.L. 

   Mari 'Luci na Goulart de Castro 
ecretária da C.P.L. 

@Q 
Rosilaine Ferreir-a Silva Figueiredo 

Vogal da C.P.L. 

CERTiFICAMOS PARA rms na 

- DISPOSTO No ARTIGO 72 o wfflsmí   

  
   n zcnramupy- ¡ g. _.1- 

RE T  caseiros Goulart  t ' 
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Serviço Autõnoo -- e s oto 

diretoriaexcct¡ ivaáãgsaaepitnmhLcombr i É : 23.782.8l6/DOD¡l0_ 
Autarquia Municipal (Lei 1035/ 'raça 'JE-cm Soares. 2¡ I - 31' 5- 0D PIILWHIHEMÍG - 'fclcfax 37-33714332 

CONVITE N°02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N°089/2017   

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO_     ORIGINAIS     

S/QVCJ QUALIDADE DE VIDA COM  
SUSTENTABILIDADE ENF. E SAUDE 
CORRETIVA LTDA-ME. 



 .s. .1 

GREEN' 

ühi-lülid 



?É 

DECLARAMOS aut conreamos está cópm com 
o ORIGINAL E conrmmmos sua exmoâo  :sumos Hbru) -_ 0530-53? 

   “comissão 9512151¡ 
¡WW/'Fã  feira Barros Goulart 
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'CLÁUSUL SEXÍA _ 

 _ a -' ~ _  J. gCáRVâliliü,  bxagiíçiro, 'SOÍwÍÍCg :Engenheirovdc Redução, 'rasídkznte _e 

dómiçíliado- à Ruà *Cachoeira a.; ímsnaginé- 1-14,  9m, Éairrqgâíiutierrçz m cap: T'3<3.-44:'.-:9o  .Baía 

Hañzpzrte ~ &mas; Gataâs, nascida *em-Gbizcmqdgr_  1MB, em- 1..-$ZU5f_i9_86,=_po'rtadat›r 3a Cljn”, 
MG. E 1-65 '_1.,_§3 1., çggp_ peia SSPMGem Q3t02áf20G3§,EPF1à“ O7I..Ê.531.9Ê6+27,çá,_ _ ' ' 

'- ÁIWE  "[8  bmàííeirà, nscltcirmíiãêdica-;rssidàtzte cdomícíííàãêlà Rua-Caglieeira 
de  n?? ..I HE, amb.; E301., Bainqeatiemz - CEP.: -3Q_44:.-.19à -w-Bexo IfEnri20131e-»._ Minas Gerais? ;nascida 

em Governador 'Vaíatíarçse .Múmia ?.2f(;).1_f'í_9_83', Àpoüadoràda CI nf”. .ME â1.1.65_31...í397,_cxp. ::esta SSPMG 
em BGIOHIQÊÍB; _CPF *n* _IQSQ.4§Q;6S&BÊ¡.  ;CÍXÇÍÍÚÊ  jugo .e. 'ciambártailo- -a- ccnstímiçâo. _de turca 

SOCIEDADE .SIMPLES :Ligêsàgàifrânag  2:60:69 'cam :o Código (lixa-it, e Qfazcm _na_ ñsrma consolidada., 

  
“imediañtb as seguintes; Çiànsüiàs: 

C-LÁUS JLAPREME  - Dá .BEÍEQMÊÀGÃÕQSÔCQL  A Sociedad:: giram sob .a deziómingçãa 

soiíiàl d9"“-“QVÚ:S_~ QUALmAüE DE VIDá -CQM smsTENTA-_gipgnasu=ENGENHAQ1A. E saum.: 
cais¡ SULTX-VÀ LTDA”,  de;f_“antiaã_ia: @vcs --QUAIIIDABE DE_ vwA, 

 
 

CLÂUS 'A._5'E"í Q A »na SEDE E PRAZO -pEynURAÇáõ .ECA SGCIEBADE; A sede da 
Sóciàdadc será à &m; Cachoeira de Min-ás, -ilêíaptçu9íil .- :Baírrtb Gutierrez »CEE 3.0.44â1.«i98, Beio 
Çiiunfízonte, Minas' Gerais;  possziindc FfLIAÍS; :óndoxzoznoàxíícío de Suasatividadm no dia doregistfo 
do_ seu cosstrato _sqcíal perante Q CàrcóñoA die .Registra  FECSÊÚHSJHTÍÕÍCBS, eo prazo de duração  por 
tempo índetemímaãó. A mmiedwaéia poderá a, qualqucr ÉLTIPO- abrir ñhàis e 'outros estabeieqimentos, no país 

ou fora dele, 'por' axo dêS113."gÉFÔHCÍa-OHWpOISÍÉIÍÕBÍÊÇÃO   
Í.'nicú_:_Oendere“ ' '  '- f” ' . 

 

     OBJEÊIVO  _SGÍZ'¡=WIS; A .Socíeciade terá por objetivo 0- .ramo de .CLÁUSULA TERCEIRA» _  A É _ À ._ _ _ T 

üeâààeamento n" Meioámbiente esãúêe_ Pública atividade êai Assésàórià-é Senáiçàis 
_ _   

ATL-'ÍNTÉGRALJZA AGEDIST RUI ÃO* 'LL ' UARTÀ~DOCÀ !TAL 
dCapna-Lsoaeal sêxà d; R$-29_ÓGO;'(:-)0(Êüñt3“tiiiI ;iogrrzixdabtgsacsme miij-.çozas às v3.1.5; de'  1;-0Ú_(Hu_rn“real)_ _cada -u'ma~, tetalmxente Ííiitcgtalíízadaí .ne-_stjzx_ data em moeda coça-gate do_ Pais, 'e assim 
distribuída 43:36:61).? sócios: " ' 

MARCEL!? DE* CAzRVALHO MELO.................;;.1S;GB1)I :dias m¡ vie-Jota! á-e Rsxàçgmaxà - 75_ 9,2. 

MARIANA DECARVALHO  .... 5._ 17:39hs Aovr-.a .  ._  r. 
TOTALL... ..............  ..... ..-......ZÚ.WÊCÊÍÊS*HCÍ-'Vrzíflíal &dé- R$9.900,80 41.00% 

 
?arâgfafñ ;únícsn A -responsalàiHdjade-dà  sócio' é 'aozvalorzídef-suás Cotas,  todos raspcmdem 

soiídañamcnte pel; integralização do Capital -SocíàL nos 'termos do att.. 1052 do' Código CiviI/ZOTGZ'. í 

CLÁUSULA QUINTA. _- DA." manaus., ?Bauman _- Gs sócias poderá:: fazer_ uma retirada 

_mçnsaimctztç_ a :titular de pxúdábóféfpràviaméiúà-  de¡ ;ajcprdçj @em a3 limites. *estabelecidos-pelo 

mss «KIMPÓSTO DE' ggwméig¡ 

_ É í '  :ÃQJ E. E  A % ~  Gcrêucíada sociedade 

.será exercida somente pá:: sócio MARCÉLO- 'DE  MELO ,- que assinará- individuaírñente 
todizs e' quaísqger documentos cm nome da ísoeiàdaded. "rgponsabilizanqo-se como SÓCíO 
ADMINISTRADOR, íicandb mrétàntb p mesmo prbiizíídà; de assina:: (Caim de; ñanças, éndósçoà; avais, 
abono em_ fàvqr 'de tarcéijos, saíu; quando for- de interessada sociedade. ' 

 
    

O' . - -' cício social coincidifáçemxr 3:19 -cí "L,  _4 _ mando 6111131- do dezcérxíbm: de cada ano.- _A sacíeãade @rá  anuaímesxte o resuítadoí di) .exerciúipê 6m- Balanço' Geral.. Hakenáo 'Lucrõs .cú Pkejuízos, estes deverão 
ser distñbnídbs aos -quotistas- prqporcionzümente ao, Capital de   na sociedade, ou .naántidos em 
suspensosfpara efeito de'deíib'r'¡r5s;gêír'¡_íi“yy_eí  “A”  ' V ' ~ ' -- - í " " :. 

        
    ' . 

' ' | IA 
SUA EXATIDÂO 



Ç-_LÁÍÍJSULA OITAVA r- BáTRANSFERÊÀENCÍA :DE COÊTAS_ gp í' sims. - .. A. 

Às mtas dàãànéáedadc são ináiviaizgais e .ijndíyisíàsis, 'nãoí-pbdahdõ às::  .m, todo_ 9;; _ 

_parte .a  É Sócícdadçg¡ 33m o censentíímçsato--expüasso _da distro sóçib, que' em igualdade de; 
condições .tará direito-de. .prcfcrcncia-m 4suagaquiãiçãa_ O'  quedégàeja¡ :aii-rating: ;da Sociedade; -devem 

.nogtiñcar  :esoiuçãa po; esçríto, com aaniewdêncàa-minàma vais:: '60 (sesâenta): dias, ;iraanovendn-_se- uma 
&Ífíígração .sentir-atual. 

CLÀUsULA-ÀNGN-A ~DA' sUCE-ssâa _ 

Àsoçicdadenão se _díssólveztá 1301513119120 43:1_ interdição _de qgmçgacríães  05 'herdeiros do falecido ou 
interditaçloimgdinntç concordância 'expnicàtsa do outro sócio; pódczâo. périmáxiééezjr na sreçiçdaüe, :ou ter seus 

haverem apurados em 'balançcr gemia: a scfíkvazílààó- irá data-dó ewàntc, e -nestc Caso# liquidação desses 

grega-gta: ;gia faia; 33.512' gdczs)  ;mcñsaíisçh -igjatais -e sucessivas: -eehsando a _primeira .prestação 30 
(trintaJ-diashapõâs- oíwento. ' ' - '  
e:: 'Us 'A DÉCIMA - 1NEXI§TÉNC§ _JBEIM ?EDIME-NTO: 
Os sócios declaram¡ sob suas respon$ab'iIí/(§§Ú§S íxidívíçiimià,   àfici? de. que iião estão 'impedidoga 
por Íeí especial: a nem condenados ou cni-,cràümfcm-sc'scb efeitos dar-candeñação, apenaque arcade, àiàda-qne 
temporariamente, 3o «acesso a cargos -púbiicosg ou por .exime íàiíimentar, de prevàriézíção, peita ou suborno, 
çoncussão, peculato; au contra a.- eooncrhia pdpiliar, centra c; sistema ñnancciro" nacionaã, contraasncmias 
da. defesa da_ concorrência, contra as relaçõcàde consumo, afã _públãéa ÕfEt-BJQIOpIÍÉÕBíÍÊ. 

 

   
Os cases omissos -serão rtesóliridosfainigaí .éliziêtàtc§ miiéíós; qáoiistas. Na; impnssibíiíçiade d:: wmpzosiçãío 
amigáveí, serão aplicadas as  vigentes àãépócà, ilâó .é Cuuãtúúníüs-ggáfálúíeme-Çbscrvndos, ñcando &Keita; _o 

Foro 'da =Comafça de ¡ieko-Hbziâonfgí - MG, como íiüíco-_para apreciar ou -dírímir quaisquáf duvidàs  
com' a interpretaçãb '30- Ptüsénte instrumento, 'rénunciãndo  zbõzztfatantgs _a *qúaiquer entre qué lhe 
possa assegurado ser en": razão de .domicilio. ' ' _ ' _ 

E pbr estarem "assim, justos 'a conüaxadps, jassinmn o: presanterinsttumento  B3 (mês) vias' de igual teor e 

fórum na-prcsença- dasitestcmunhasgzabaixo, que 'ainda assistiram, 

z BeIQHOr-iztitüc, G7 dcjunhe 43162033. 
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$íFL._. CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAs PESSOAS. ;JURIDICA 

DR. JOSÉ NADI NERI - OFICIAL 
Av. Afonso Pena, 732, 2° Andar 

Telefax: (31) 3224-3878 
Site: www.cartoriopessoasjuridicas.com.br 

Email: cartrcpj@uai.çOm.br 
CEP: 30130-003 - Belo Horizonte, MG 

CERTIDÃO 
DR. JOSÉ NADI NERI, OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG, EM PLENO 
EXERCÍCIO DO CARGO, NA FORMA DA LEI, ETC. 

CERTIFICA, a requerimento verbal de parte interessada, que 
revendo nesta serventia o LIVRO A, encontrou O registro do 
contrato social, efetuado.sob O numero de ordem 134567, em 
19/06/2013 e respectivas averbações nele lançadas: 

REGISTRO ovos - QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE, ENGENHARIA E SAUDE LEVRO A 
CONSULTIVA LTDA 

,iF4567 
.EXTRATO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE SIMPLES LTDA “QVCS - QUALIDADE DE 

VIDA COM SUSTENTABILIDADE, ENGENHARIA E SAÚDE CONSULTIVA LTDA". SEDE E 

FORO: Belo Horizonte, MG, Rua Cachoeira de Minas,= n?114 apto 901, 
Gutierrez. OBJETIVO: atividade de: assessoria e serviços de saneamento no 
meio ambiente e saúde pública. Duração tempo indeterminado. Capital social 
de: R$20.000.00 dividido_ em 20000 cotas de R$1.00 cada uma, moeda 
corrente. SÓCIOS: MARCELO DE CARVALHO MELO, Solteiro(a), nacionalidade 
brasileira, engenheiro de produção, residente Rua Cachoeira De Minas, 
N°114 Apto 901 , bairro Gutierrez, Belo Horizonte, MG, CPF 071.858.926-27, 
portador(a) da MG-11.651.931, detentor(a) de 15.000.00f cbtasi no valor 
total de R$15.000.00 MARIANA DE CARVALHO MELO, solteiroxàí, naeionalidade 
brasileira, médica, residente Rua Cachoeira De Minas, N°114 Apto 901 , 

bairro Gutierrez, Belo Horizonte, MG, CPF 059.440.686-20, portador(a) da 
MG-11.651.897, detentOr(a) de 5,000.00 cotas no valor total de R$5.000.00 
A administração . Foram apresentados os documentos exigidos por lei. Dou 
fé. Belo Horizonte, 19 de Junho de 2013. (a) José Nadi Neri. Emei: 

"N R$86.69 TFJ: R$28.89 Rec: R$5.20 Total: R$120.78 
AV. 1 Enquadramento de Microempresa- ME. Dou fé. Dou fé. Belo 'HOrizonte,l9 de 

Junho de 2013. (a) Ana Paula Néri Silveira. Emol: R$69.92 TFJ: R$25.20 
Rec: R$4.19 Total: R$99.31 - 

CERTIFICA finalmente que não encontrou nenhum Outro documento 
re istrado, averbado e/ou arquivado até a presente data, que 

¡cunmmgyçgnggnmcgggzbàmmu averbações acima mencionadas. O referido é 
.OORIGINALEÚWHHÀIBSSJAGHHÍDÀEÉ. elo Horizonte, 28 de Marco de 2017. 
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DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOAJURIDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N? 89/2017 

ANEXO V 

CONVITE 02/ 2017 

A 

EMPRESA QVCS. QUAIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E SAUDE 

CONSULTIVA LTDA - ME INSCRITA NO' CNPJ- MF SOB. N? 185253231300104 - POR 

INTERMEDIO DE SEU REPRESNTANTE LEGAL O SR. MARCELO DE CARVALHO MELO 

PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE N 9 MG 11.651.931 E INSCRITO C.P.F- MF 

071.858.926.27 - DECLARA, SOB AS PENAS DE LEI, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 

DEZOISTO ANOS EM TRABALHIO NOTURNO , PERIGOSO OU INSALUBRE E NAÕ EMPREGA 

MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

BELO HORIZONTE, 30 DE MARÇO DE 2017. 

QVCS - QUALIDADE DE VIDA, COM SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E 

SAUDE CONSULTIRVA LTDA - ME 

 MARCELO DE CARVALHO MELO 
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ENÂQÍJAÊDRAMENTGJÍEÍE imôiíüEntliêRE-SA  
Emma; E-Mícúiwísflítülçàa 

 ;Sociedade Simpías 

nmg..sr. Úíicial: do ZRegiStrU CivildaslPessaaslaíufídicàs. 

"os. 553105:  DE Çá3Y5LHQ É-brasílêírq, solítçirç, [Engenheiro de' Êmduçãq, residam; a 

domiciiiakdo à Rua- Caehócira Ide: Mina-s,  .U4,- apza. 994; BaíwazGntimcz - CEP:: 3o.441›19'0-_ seio 

Harizome - Mim--óerm -nasçido cmríievezraador. va:a&ares;-..,Mc;,_.m :.4¡<›5r19_s5, :portadcrzda c: 11°; 

MG.-1§:~651..93:t, expedida pela $SPMG 'em 631032093, ($913: n*:9'?2'-1.-358=926~27, e_ MARIANADE 
m; VAL-Ho MQLQ'  bgàsilkáifg, soíséiia, “Métfüca-í; xésiãentb @domiciliada .à RtaaCaóííociraÍ de.  “n”, 

114, -apm 90%, Bairro 'êutierréz f? 'CEEE _ÊQÁ-'É-ÍEÍIÊÚ -- Bem Hbrimnte ~. .Níínasr Gerais, nascida- em 

-Gosêemador 'Valadares .-1846, em: 22¡e1¡.19a3, portadora da C11:: ;MG-11;65ii_,§§9'2, expéídgaa pela* sspxmc 

'em 3n/Uur99s¡, “CPFÇn.°:059.440-.686+2033niob$   “QVCS ~ QIJALIDADÊ ::m-vim 
com SUSTENTABITL-mrznx, ENGENHA-RIA E SAÚDE' Tcerqsurgwzva LTDA?, com ;name de' 

fàntasiaaQVCs .v (QUALIDADE DE VIDA,  "na   de' Minas. '3:l$4.apto.90f1 _ Bairro 

Gutierrez": «CEE 30.441.490; na cíãadc 6313x510  - Esfadadç Minas-Gerais, vem. declarar que.: 

a) Adctará a denominação dc “QVCS -- QUALIDADE-JIE' VIDA com SÍUS-'ÍÍENTÁÉ-ÊLÍDADE, 

ENGENHARIA E SAÚDE GONSULIÂVÁ Tuma”. 
b) O movimento'  :meiu: bruta anual- da scmíedadc--não~éxccdcráita.íímít$ fixado ncríncisoT da 3-” da 

Lei Complementar n** 323 de 14- ae .dzszembro- 113122906; c. ctuçàínãü íse ctiquadra em qualquer das -hipótcscsrde 

exclusão relacionadosno § 4°  3° da mencizonaõa-Iei. 

 

t 'ÀBeÍo1I-'Ío15izorxte, 017d: junhb-ãe 26,13 

  
 

   DE _CAIÃ ALHO MELO MARCELÓ  'cíxgnírALno MELO _ _ _ k 

CRF-Z 059.3¡4Õ.-Ô36~.20 ' CPF: 071.858.926-27 
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'REPÚBLICA FEDERÀTIVA no BRASIL 

Rssxstào Civân nas PESSOAS-JUÉÍDICAS 
JOSÉ NADI gás: j_0FICIAL- 

Av. Afonso Pena, 732, 2° andar Centro 
.TeI-afaxc- 31232243578 

-Si ta: www. cazffzoriopea-s-oas jurídicas . com . br 
E -majíl z cartxícpíj @iiái ,com . bz' 

cE?:«3o1300Q3 - nexo Hdrizoñta, MG 

EãfPííibÍÉNTEzf ida 9 às 'IB hozas 

*13§567 

REGISTRO ovos - QUALIDAÉE ba VIDA ÉBM 
ENGENHARIA E-SAÚDE CQNSULTIVA LTDA 

SUSTENTABELIDADE, LIVRO A 

EXTRATO “DE CONÍRATQ SOCÍAL DE' SÕCIEDADÉ [SIMPLES LTDA' ?ovos _ 
QUAL I DADE DE 

CONSULTIVA LTDA". Sede e Eoro:Belo HorizQñte,_MG, Rua 
de Minas, 
assessoria e 
pública. 
000,00, 
corrente no,ato da assinatura desfe instrumento, SÓCIOS: MARCELO 
DE CARVALHO MELO, CPF: o71858925ã7, 
931, Solteiro, nacionaxidade brasileira, 
residente na Rua Cachoeira de Minas, 
Belo Hor$zonte, MG, detentoníaj de 15000,00 cotas no Valor total 
de R5 15.000,00, 
portador- da 
brasileira, médica, residente na Rua Cachoeira de Minas, 
apto 901, 
cotas no 'valor *total de RS 5.0Q0!G0w 
documentos-exigidos por lei; 
Belo'Horizonte, 
S 

ENGENHARIA E' SAÚDE 
Cachoeira n°114 apto' 991, Gutierrez- OBJETIVO: atividade de: 

serviços de .saneamento no meio ambiente e saúde 
DURAÇÃO: tempo indeterminado. CAPITAE SOCIAL: R$ 20. 

dividido em 2ooo0,oo Cotas dê R$ l¡00 cada uma r moeda 

VIDA -com SUSTÉNTAKILIDÀDE, 

portador da C;I. MG-l1Ç651. 
engenheiro de produção, 

n°l1§ apto 90l, Gutierrez, 

05944068625, 
nacionalidade 

n°114 
detentorla) de 5000,00 
Foram apresentados os 

-...,__'_ 

-MARIANA; DE--CARVALHO' MELO, CPF: 
c.I. MG+11.65l-897, Soltêira, 

Gutiernez, Belo Horizonte, MG, 

Dou-fé, _ 

19 de junho de 2013. fa) José Nadi Néri. Emolr R 
86,69 TFJ: R$ 28,89'Rec: RS 5,20 Total: R$ 120,78 

AV1 Enquadramento 
Horizonte,19'de_Junho de 2Gl3; L§)_Ana Paula Néri Silveirà.Emol: 
R$ 69:92 TFJr R$.25;2U,ReGi R$ 4,19 Total&"R$ 99131 

dê' Microémpresa? ME. Dou fé. Dou fé. -Belo 

- - J  'Ferreira Barro G " 

R  DA 5 oulart uma 5 C.P.L. 
9 os o gontratos . SAAE pmmn¡ _ MG 

 



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 atuaiízação cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO EINSCRJÇÃO " DATA DEABER 

18.525.:23I0001-04 COMPROVANTE DE E DE SITUAÇÃO 1910612013 Tum 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

QVCS-QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDAEEIIGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASA) 

QVCS - QUALIDADE DE VIDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão e mpresarial, exceto consultoria técnica específica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcuNDARIAs 

7020-41-00 - Atividades de consultoria em gestão e mpresarial, exceto consultoria técnica específica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATuREzAJUaIDIcA 

224-0 - Sociedade Sim ples Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

RCACHOERA DE MINAS 114 APT: 901; 

CEF BAIRROIDISTRTFO ' MUNICIPIO ur 
30.441-190 GUTIERRE BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELEFRÓNICO l TELEFONE 

-REJECONTABIL@ HOTM AILCOM (31) 3213-2900 I' (31) 3213-7014 

'ENTE FEDERATNO RESPONSÁVEL (EFR) lili¡ 

sITuAçAo cADAsTRAL " \ DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I¡ . na'. 1910612013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ' DATA DA srruAIçAo ESPECIAL 
Íiàilrfl-i ****Í¡¡" 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 3010312017 às 17:32:22 (data e hora de Brasriia). Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/03/2017 



'f 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - GSA 

CNPJ: 18.525.823l0D01-04 . 

QVCS-GUALÍDADE DE VIDA COM 
NOME EMPFIESARML: SUSTENTABIIJDADEENGENHARM E SAUDE 

CON$ULT1VA LTDA - ME 
CAPÍTAL SOCIAL: R5 20.000,00 [Vime mil reais) 

O Quadro da Sóciose Admínim-adnmstüsâ) uunáanhn da bass da dadnsdo cadadm Nacionsi da Pampa Jurídica [CNPJH n slgulnta: . 

MARCELO DE CARVALHO MELO 

¡ts-Sóclo-Administradnr 

NomelNome Empate-anual: 

Qualificação: 

MARIANA DE CARVALHO MELO 

ZZ-Sócio 

Nomnlhlnnme Empresarial: 

Qualificação: 

Para -' ' ,' ralativasà ...f '_ ,' no GSA. o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dla 301032017 às 17:32 (data e hora da Braslia). 

O Copyright Receña Federal do Bmsíl- 30/03/2017 



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

CERTIDÃO POSITIVA com EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRI BUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: @VCS-QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADEENGENHARIA E SAUDE 
CONSULTIVA LTDA - ME 

CNPJ: 18.525.823I0001-04 

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

1. constam débitos administrados pelausecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa. nos temos do art. 151 da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para lins de certificação da regularidade ñscal; e 

2. não constam inscrições em Dñáda 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 \Iálida para o estabelecimento matriz e suas ñliais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele xiinculados. 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 ng 8.212. de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \ierificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:llwiivw.receita.fazenda.go\r br> ou <http:flwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751. de 02110/2014. 
Emitida às 18:07:40 do dia 0910312017 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 0509/2017. 
Código de controle da certidão: 5EAO.8B26.D11C.CEB8 
Qualquer rasura ou emenda intalidará este documento. 



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

›. 

__ l , . CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 30/03/2017 

NBQNÍVH CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

28/06/2017 

IN1ÇDMAEI sgCS-QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADEENGENHARIA E SAUDE «CONSULTIVA 

CNPJ/C PF: 18.525.823/0001-04 

LOGRADOURO: _CAÇHOEIRA DE MINAS NÚMERO: 

COMPLEMENTO: BAIRRO: GUTIERREZ CEP: 30441190 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de_respgnsabllidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, e certificado que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública 
Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado: 

2. No caso de utilização para |_avratura_de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta d_e adjudigaçaogxpedida em aptos de inventário ou de arrolamento, 
de sentença em agao dqseparaçao Judicial, divorcio ou de partilha de bens na união estável e de escri ura publica de _doação de bens ímÉveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão: válida _para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo 
dis onibílizado pela Secretaria de Estado de Fazenda_de Minas Gerais, na internet: 
ht p://www.fazenda.mg.gov.br =>DEmpresaés => Certificação da Autenticidade de ocumen os. 

CÓDIGO DEl-*CONTROLE DE CERTIDÃO: 201700020149532:: 



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 
Certidão de Débitos n°: 83563611201? Número de Controle: AHFGLLLILL 
Emiticla em: 30/03/2017 reqyerida às 16:07:25 Validade: 29/04/ 2017 

Nome: QVCS-QUALIDADE DE VIDA (IOM SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA - 
ME 

CNPJ: 18.525.823.0001.04 

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a 
_Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, 
certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, 

_Multas e Preços inscritos ou não em divida ativa. 
J 

'É' 

i2*  
.ãÊ 

 
EstaCertidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: 

httpzllcndonline.siatu.pbh.gov.br 

:E Ma.. 



 
 CÀI 

ÇAIxA ÉGDNÕMEGA EEÍJERAL 

Certilicádo de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 18525823/0001-04 
Razão SociahQvcs QUALIDADE DE v coM SUST E E SAU CON 

Endereço; RUA CACHOEIRA DE MINAS 114 AP 901/ 
GUTIERREZ / BELO HORIZONTE/ MG / 30441- 
19o 

A Caixa Econômica Federal, no uso__cia~ 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: 18/03/2017 a 16/04/2017 

Certificação Número: 2017031804244400438399 

Inforrreção obtida em 30/03/2017, às 16:10:41. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em 
Lei está condicionada à verificação de autenticidade no 
site da Caixa: Iivuvw.caixa.gov.br 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIÃO 

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS 

" CERTIDÃO NEGATIVA 

Certidão n. 419969I2017 

Expedição: 30i03I2017 16:02:07h 

Código de autenticidade: DNG5.IK94 
Válida até 2910412017. 

certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos fisicos (Sistema Informatizado de 
Acompanhamento Processual de 1a Instância - SIAP1) e eletrônicos (Sistema do Processo 
Judicial Eletrônico de 1° Grau - Sistema PJe-JT) do TRT da 3a Região (Minas Gerais), que não 
consta 'processo em tramitação contra QVCS-QUALIDADE DE VIDA COM 
SUSTENTABILIDADE,ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ 
sob o n° 18.525.823I0001-04. s;   i 

OBSERVAÇÕES: 

1) Durante o periodo de validade da certidão, sua autenticidade pode ser confirmada exclusivamente mediante acesso 
_ao endereço eletrônico do TRT da 3a Região (httpzflwtvuntrtajusbr), em Serviços¡ Certidões¡ Certidão Eletrônica de 
Ações Trabalhistas (CEAT) I Autenticar CEAT. 

2) Certidão emitida gratuita e eletronicamente com base na Resolução Conjunta GPICR n. 9, de 25 de junho de 2014, 
do TRT da 3** Região. ' ' 

3) A pesquisa nas bases de dados do Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1a Instância (SIAP1) 

e do Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1° Grau (PJe-JT) do TRT da 3° Região (Minas Gerais) é realizada 
pelo CPF ou CNPJ informado, pela exata grafia do nome ou razão social vinculado ao CPF ou CNPJ registrado na 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e, se for o caso, pela exata grafia do nome informado pelo consulente. 

4) No caso de pessoa juridica. a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos. agências ou 
filiais. 

5) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias de 23 Instância, bem 

como as seguintes classes judiciais: Ações de consignação em Pagamento (ConPag), Embargos de Terceiro (ET), 
Inquérito para Apuração de Falta Grave (IAFG). Mandado de Segurança (MS) e Mandado de Segurança Coletivo 

(MSCoI). 

6) Há possibilidade de tratar-se de_ homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ 
ao nome do reclamado e ao número do processo. 

7) O interessado que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à unidade judiciária mais 

proxima (Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1° Grau, em Belo Horizonte, e Foros Trabalhistas, 
Varas do Trabalho ou Postos Avançados, no interior) e, após os devidos esclarecimentos, emitir nova certidão, se for 
o caso. 

8) Os dados constantes desta certidão estão atualizados: _ç 

Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1*' Instância (SIAP1): até 16:02:08h de 3010312017; 

Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1° Grau (PJe-JT): até 03:40:14h de 30/0312017. 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
BELO HORIZONTE " 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATI 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: QVCS QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE ENENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA 
CNPJ: 18.525.823/0001-04 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 12112010 
do Conselho Nacional de Justiça;  
b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:flwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, Onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); '° 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de Outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 30 de Março de 2017 às 16:37 

BELO HORIZONTE, 30 de Março de 2017 às 16:37 

Código de Autenticação: 1703-3016-3741-0953-4362 ,  
Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (mvw.tjmg.jus.br) em Processos !Certidão Judiciai I AUTENTICAÇÃO 2 informando O 

código. t ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhasts). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualq 

emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa @ de fraude. 
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.aff *  'E   
.Aíestamos, para todas :üstfins e @feitas _à  da .parte 'ínieressàdm 'QVCS,_ QUÀLIDADE, 
na VLDAFCQM SUSTENTABILIDAÍBEE?   ÇGNSULTWA :EDA 

-a MB,  nf' 53.2722, situadai-à-:Rugfjachoeím &ça-Minas; 1- 147991, Bairro Queriam-ez, em 

Bela Hoázantç m-MG; :CEP '30.;44-1~-1.90, escrita.- norcmããsob oii-Í* 1s§525-;323xnüo1»04, tendo 

como Reaspansávei' :Têénico o 'Eñgenheira Civil" e .Mestife  Saúde _PúbIicaCARLOSÃ 

-HETJRICJUE Dgzsmujg_ CPF 1;.? 23.:;305.5o5-.78_,_ Registro no  sob o 11.” '223560032 

residem. nzpRua Cààheéíra de  nã” lféüâül; Éaíl-roaüftitfíerraz, 'Bélo HarÂEBnte +- MG, 

foíçconíraítado péla .Prefeitura  êef Lizzi,  Sede na. kual-G _jcíeíÃMarç-to, 1-72, Canta. 

_LuzÍ-MG? CEP '35-.=595~>OOQ,:ínscñta.na @MPI-INE :sob t3 número -18:.-301.í).36¡()001_-7Õ, neste ..ato 

representado_ por seu Rrefeítca Mmaiçipal; o Senhor Aílton ,Í§_uar:ç;  oéí- amigos de' 

assessoria, assistência e íçonguitorisr técnica.- especiáiiààdà- em engenharia  .plata- 

acompanhaxãznctçdelogía' -iàicíal :e impfantar Pfláziç deüerençíameríta .Integrado ,de Rõsíduos 

Sólidos (PGIRS) .da muzzicipio de; LuzeMñF; elabor "g   ac ._ 'À ' ' 
.Saneamento Básico (FMSS) r "FH,       -OORÍGINAL E CONFIRMA 

E 

     Início doContrato; :azjozízrii-A 

' Término do 'Confxaçttaâ 36/03/2914 

Conirato: N” 031622014 

VBÍOI: R$4l300a09 

  
  AtividaâeTécziícazPlaño_de› Gérencianíento' Ínteglfaão de' Residuos 'Sõiidos (PEIES). 

. Principais Añvídadesüesenvúívídas _pela QVÇS¡ Qualidade de: Vida-'Com Sustentabilidade, 

Éurxgenharia e ES-aúde -Consuiüva -  .rbpresenfada .pda san responsável técnicó. r 
Engenhôífü CiVÍi'-e 'Mame em Saúde Púbíícaííarids Hênríqíie-Mcloz. _ 

a) -Sistcmatização da versão inicial ?cia Plana dç .Geiênaiaiáexzto Integrada¡ de 'Resíduos 

Sóêidos- (PGIRS) de LuzJx/IG a partir das -írifórmaçnõés selecionadas no Plano - 

Municipal de Sgneamento' Básico (PMSB). de LubMG; 
' ' 'paevàsiíüáa ÊaiãÍtlNiciPâL me Luz»çàPJ:-éà.3oi.e3a?nau179 

RUÀ-?íâwDE-MARÇÇ;ÍÍÉ-CENTRO¡LQZw-M§ _ _ _ ' À 

FONE: (amam .$939 . FÀX? tw; 342-#3195 -CEP 355355430:: Emei:: meioambienteâãqzmma-smhbf 

@a 



.,_ 

 _ 

. _"*W 

ai) 

Testemunhas: ,, _ 

l A "x/Ík . ;¡j~-'”42g-*:. _ 

1) à. \fF-*kíxííãà l  íLí-ãX-*ils 
Fi; 2*. " LJ* ;A - nu:  . »e- 

% CPR 7595313' 3*:: 

Bfefmíçâüçáa «metedolcgiaí patticígativa-para,á1abomçâa_ do  
implaníaçãa da metoáóícga pazücipatíva-"na eiãbüíafçãü da Pems; 

  v via-rm; ~-'   

.Éíaboraçãe, ecordenaçàe' 'à principal paíesüanís às:: 'sgmínárâo .às -iançameato  
'metodoicgía - participativa aüiizaáa para a ;ejlaõoração dó_ ;PGíRSg 

'- Coordenada¡ 6g sais_ @fm-nas de .Tâabathe, com site. @Gras- 'às dmação-.cada, 'com a 

pmsipaxçãe» do Núcieo--Êâestoà- do ÊGIÊS, mms 114.319 ?Efeito 'Municipal' para 

garantir' a. metadaclogía paIÍÍCÍpaÉÊVa de 'tania o processo de eiabóraçãodo ?GIRSZ 

Bíafizuoraçãú da versãotfmal 'da Piano-.ãeüezencíaméut$ íntegaáo. CÍQRQÊÍÕUÔS .Sóííáes 

(PGIRS) à: Luzi-MG; e 

Eíahnração, .coordenação e principal pàIesü-azíte. db'  de sncbitramõnm 6 

entrega Cia. xrersâra ñnaixdo PGÍRS; u 

Luz, 26 de -agsste de 2814. 

“mms ou: con    g2; a _  .00RlGlNALEC0NFIRMAuo3 &Vá; * eu A 

AILTOWÚÉARTE DE f. › __ 

-FREFEITÓ-BJENCFAL DEL _.  fa” _g Contraíemte. A'  É 

   
       t u  e_ 

Uãülcõeapcnãoàg-Eaforse-ÊJÃEAÉP 

QVCS, QUALmADEJ DE_ &rm; ;com SUSTENTABILIDADE, '* _ENG .E SAUDEjCONSUÍLZIÇIVA-iàrül; 
@animada 

1-. 

 

PREFEITURA muàenasma. nã' Luz «crífiaz "i8;“3G1'.035i6úM'-?0 

au».- is na manga, 172.- ::sumo - LQZ- nas 
FQ$5E: (a37;342'1-.-3c3a «FABQ m) ~34iE1-31.oB:';-› 02935595-:000 Emei::-máioambsenwgxçgmggomnr 

FERmos 55m CÓPIA c sua EXATIDÃO o" 

canas”  NTE DE LICITAÇ '  _ 7 _V_ V_ _”7_; _V  

*u à** 
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CBTQZÍCÍÊDÇHQÀCBWC Técnico -'  À  n jCÁTÍ-COMJu-_ZGISIRIJDE ATEÉYADO  _ ::anima 'no 151355115 30 de ombro-trazem . 1420140006093 
Cause hd negam-nal de_'ErIgc_a,nha'rlà-›e=Agi-onamiade Minàslíeraísl Atividade concluída ' 

= CÉRTI-ÉEHMOS: em 'tiféutúprjizàzento ao disposttí =r1-a¡Resp1uç-ac› n** Lins; de 3o *qe çutáptbro dá 200.9., 
db Confea, que 'rionsfta .dos assentamentos deste Cgngevlho Rajgiríínàçl de Enge'z~¡':ríá'rijzja e âgronomia 

     

 

_ de ruínas Gerais '- CREA-Has¡- Õ_ Acerva 'I'__é_çrz_içp= do ptafissiõnai CARLOS HENRIQUE 0B MELO . . . . . . . 

;  . . . . . .  .  .  . .  .~..  :refezaníse: áw) Añabàgâhíkães) de 

àesponsab-iligdáçíe 'Qécñica v  abã-i-:co GeSGIÍEaÊaÍE : 

&Profissional; maps ::amava-nz nuno;  .  -  .  . . .  .  .  . . . .  .- . . . . ..  ... 
Regístmz- d4.'0.=oo0'c)'ü22-86o. .. . : ¡.. 4  _. _.-  . ~R_NP:;14o59aa4~a7_. _. , . . _.  É . . .  . .» -. . . _. .; __ ._ . . , . . . -.-.- . . .. 
'Findo Prcñssionalz 'mêannzmza znnraxcxsmn.; .amzmizao  . . . .- z ._. . . .. , .  .. . . . . . . . .  . . _. . . . 

amem ART; 1420145 Ão5oo'eÉo2.1=14a52.., 'Fipe demais chràzsamiaõ '-- .lâíqva .imã.   É ...- . .  . . . -.  .   
aggmaqg em; 2a/2a72o1'4.. . .  ;.. . .  .  . . .  aixacla em: ::à/amongz. . y., . .  .  .. . . . . . .  . . 

'_ Fama-de Regíàtro; substituição. . . . .. .   . . _-pa¡ac1^paçã'grrécmcggg .xndiviçduai. .  . . . -.  . . . .- . .  _ ._ _ ,í Empresa cgnuagaçga; aves «- QUALIDADE pavio».- em suswzmnsnmmz, ENGEÉYHARIÀ à.  . . . _... . ›. . . .. 
- rcgjngratange; paterna:: MUNIÇJZ-EÀL m: Luz. .  Ç . .-   . .. . ;. . _. . _. . ,  - .   CPFICNPJ: 133910360001-72-0 

_Lcg_ràdoúrc: :um RUA- 15 as maço.  . . . . . .  N°-_._172-._.›. 

-Coníplerwwentdz  ;aairrov Ç_   
Cidade: LUZ. _ _ . .. ._ . ._ . ., . . . . .  .  .. .- . .-  . .  . . . . . -. . . . . . .  .j-UF;  . . . .   . à.htàrl .- CEP: 35595-000 
Contrato: '0Ó31.6/J_.4.1;~. .g  - . .  celebrado eme - . . .  . . .  . \ünculafdo áARTf 142014DüU000017?505'35 
valendo coñttato: R$ aaoame. . . . . .  Tipo de contratante: ¡sássox :Juiz-iara nz :emma: -PÚBLICGJ , .  . 

Açâoinstifucional; ,_.._ . . . . ... . . . . . _=..,._..,,_..:..;..."m..._.;;...-¡.....~,.....g.....................:-.'.'....w 
Endareço-daobraiserviço; am nÍvERso_s....-......=.. . . . . . . . . .  .....   ...'._o..".\..'... . . . . . . . .'....'-...'....,.› BEÍITOÍ VDIYJERSQSV.;«._..&._..-.- . . . . . . . . . : -n--a-iv.; - - › - 4-  LUZ: . . . . .:.......- . . . . . . v . . . . . . ~ ..¡.--_----¡_¡'a-5q_¡c-p-'- UF:'MG.-..¡..-..,-....,CÉPÍ35595*00O' 

=Data início: 1'9f20/2014: Qondusão efàtiyà: acl/enem. Cuord. Geografiçü: .- na ....   --  -   . - . - - -  
'Finaudader   Código;    ..  
Prapríeéárzo: ?assuma 'MUNICEEPÀL na *LUZ .. . . .  .. . . .  . . ,. . , , .  ., ._ .  , .› CPF/CNPJ: 113301036000170 j 
Atividade Técnica: A-ssEssDRm ESTUDO smàmmmmo .Lnmnzn URBÁNA, cpmrn _n mms:: , Quãntidadá-g 
4,00 , 'unidade un: Assxswãncu :simao  ,. Qàiántídade 4,00 , Unidade um; 
CONSULTORIA pmnzmmnm   ,í Quantidade 4,00. ,_- Unidade un: ::consumiam 
:agravo: «snxmauzmo Lnnnmzama mmmmmmo tio;- 1.120 , -Quanttgdada 45,090 , 'Ghz-idade un": coomümcãõ. 

  asma $ ' Lnenumnum  no. Lxxo- ,"Qu_a"r_1_líi._daçie 4:,_oc =, .Unidade  
. . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  _E 

- . Obçervaçües'  w ' ' ' ' ' ' -_ 

'W .smnv. mesmo ENG.. smxzrnrgm. 231212, ACOIÇPANEJXR mronomsm E IMPLANTER 2mm na sxgancxmqsmo 
\- m: RESÍDUOS sómbo..... . . . . .  . . . ,  . . . . . .        "  Cámplékneníarüs -------     .........  

&c; técnica v cam' 
..z . . . . . . . . . . . .p . . . . . ..- . . . » . . . . .. 

'czarínrrcsmosg 'f0in'a~1'raenc?é'.' que ;sz_=.g:.,enco:;it_:à 'vmçú1;a7c,i§›”à. ,preséL '  À 

conforme selos ::Íe- segurança OOIÉDÊEE a 00í202514, 'Io déõáníanto _ççníepciç 02 'fqlhartrsly¡ -expecliüç pelo 
confratante da' obrafservíço, á qgem_ cabe- -a r_aspcns_akq_ilil;iàc§e- pEÍLa' íiezàicidader E éâzatigiâp das ínfsqrmgções   nele..constantes..,a.-s_au-a_a...,....-.;..:....-..,.-.   _ __ 

k Certidão ;le Ácenió Técljlco n** 14- 014000609332014' 
28] 101-2014 , 13:46:58- 

1420110006093 
;A CAT á qua¡ _o atestado 551a yinuxtadqé ódbcumenzczrqua comprovar¡ ,já CAT gemàzá_ a  -rió fàáb-.de .modüiçáçãü 405 63495 *ÉFNCÓS 

mgggm ;fg na 'caga ' quamaiivgs e quãntàalivos 'netai.cbnlldns; .bem üomo-,de__-ad1em,çáo da SÍIUEGÊD 

::x CAT à gqal g atgmadn está sñncxáiddo coústítuírzrgrpva-da çagsçidade qn regista: _ _ l _ _ N _ __ N _ 

!écnSco-pmñàsíona! qa pessoa ¡urzuicà semente se" cárrasbansávei término .A autgntiçàdaçte e a v-alldalíe .uestaceptdàç qeve ser conñrmadà _no site da 

indicada: esuver ou venha à ser integrado ao seuquadrn 'íécnêw par. meyió gangs- vçyw.crea›'nzg.ozg;bn'cu'no su¡ 51a _Çotpfag _(v.rAuvw.confea.org.b:)._ 

de dElclaçmâgr-BBÍIBQUE ntrmomemo da hahíiñaçãc ou daentrega "das. A falsificação deste ducumenln_ mngnlu:: cnma_ ptgznstu no (migo Penal 
pmposlas, sàsaámpsüklíándb n" aíztcfà respectiva ação penal. 

ACM' é válida em todo” GJEEÍÍÍÔÍÊO naciúnaã. . 

conaelhniReginnafdej Engenharia. erÀggqnumíà dà-Míñaaâsrais __ _ ' 

M  Av Álvares (Zaha-ni, .1600 - Sanioñgqmíniàciê- Bélo' Hõñzmaa_ cgr:açg7c›:aut« 

 

 Teiefona: ¡àmggssvoa - omaàà§uson.2s3'oã7a.- Atémimemor 0890 031 273? :-\ww.crea-,rn9-vw'9-br ' 



 ua e Esgoto » 

¡iireturiaI-xccn¡ ivafgsaacpiumhimomhr CNPJ: 23.'.-'S2.8I6/0G0110 
,Autarquia :Thmirípal (Lei 1035 'raça Zeca Soares. 2! l - 37925-060 PlUMl-il/ãrlü _ "felcfax 37-3371-1332 

CONVITE N°02/2017 

  PROCESSO LICITATÓRIO N°089/2017     

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
ORIGINAIS  ' A   

/ELIMAR VIEIRA VAZ-ME 
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Ê [M, BR Em? m X 

Em Test'    TÁBE 

assosI-M 

 .......-_......-.-_._..n.s=n-_~_.. 

beãàonaio Moraes - 1" Ofício - P 

hñagda dos R525_ \ñeãra 'Santos Subsl. 3 

..ao 

@ . 



 
é_ Engenharia e Ag'  

 
  

jnoñiíaz. 1 _ T  u iggisiyóêhlaçfónbl;  14.O'23B_4V727*)ÓÉ 
K g** _ | .L V g_   ,._. -h'!« 

Filiação_ » -   f_ .z - 

_mcg-gq .VIEIRA r i __ , 
¡suar! ma: VIEIRA í  _ _ _ ¡ 

j C.P.F. › . __ Dqcúmentodeldenlidâdà npusang,  ¡377.a26.1›41-04- ¡¡._ 2.733.271 SSP-GO_ f¡ 13+ ¡ 

í jrqscimentig' Nàjúraiiuaaa --_tj_l;=' Nanionandade" 
¡ _Lzsuuuwvcgqúuvxpoa n' co" amsmzrm; ¡ 

g craadeReàisw- - .Emissãq, Data de négisuo-  ¡CRER-HQ- I _ ¡¡2¡r,12/2o13 n 12/01/1993.¡ 
-  nas; PreàÍdan J * ' í ' 

_ V ' _« _ _ \ Registra no Crea_ N 

r | [Â ¡Lucouoooçaagrg .11 f 
._ ___.,=_..- _.,_._.__...._ __,__._A_, _>,...,-.-.,›- 

ç 

' hmió Pronseion' “ al ' 
Engenheiro civil. ' ' 

Engenheiro. cre-Segurança do Trabalho - _ r 

I_ : ' _ ^ A. . ' V I 

Í 7 Asma:: Prañssulçnal* " 

@umlloqmraltâñamwgtañífãMàâíégàlãiühinfíüãímmétàinêñziãblllílmã_ 
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MINISTÉRIO na rnzeum 

Receita-Federal 
.É  e 7 adasuodaPessoas Físicas 

' COMPROVANTE' DE INSCRIÇÃO 

Número 

'377.a2s.141-o4 
Nbme 

ELIMÀR VIEIRA VAZ. 

 fyALsbõ 50h15min 

' _ 'Nasçimaem 

2611 1.11 970 - É 

pm 'COMPROVANTE .DE IDENTIFICAÇÃO  
MN '_'..._--... ,  

córneo DE CONTROLE 

É 3717.1.co8.BOB6.919F 

A autenticidade deste comprovante deverá 
ser confirmada na Internet, no endereço 

www.receita.fazenda.gov.br 

comprdvànte emitido pela 
Secretaria da Receita Federaldo Brasil 

às 22:41:36 do -dia 0810612011 (hora e data de Brasília)  
digito verificador: os 1 
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E R       a  
projetos consultoria 

ANEXO v - DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 39/2017 

CONVITE N°02/2017 

A empresa EJR Proietos e Consultoria. inscrita no CNPJ sob o n° 
13251416/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elimar 
Vieira Vaz, portador do Documento de Identidade n° 68372[D CREA-MG e 
inscrito no CPF sob o n° 377826141-04, DECLARA, sob as penas da lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Passos, 04 de Abril de 2017. 

Assinatura (representante legal): /Ll 
Nome iegível: Elimar Vieira Vaz &UMARÉZÍÉÃVAZ 

ENG°. em E DE SEG DDTRJR 
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DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO VI 

A EMPRESA QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE 

ENGENHARIA E SAUDE CONSULTIVA LTDA - devidamente cadastrada no 

C.N.P.J - MF 18.525.823.0001.04, SEDIADA A Rua Cachoeira de Minas n9 

114 Ap 901 - Bairro Gutierrez - Belo Horizonte - MG , por intermédio de 

seu representante Iegal o Sr. Marcelo de Carvalho Melo , brasileiro, 

solteiro, engenheiro de Produção, portador da Cédula de Identidade n9 

MG 11.651.931 SSP e C.P.F - MF 071.858.926.27, DECLARA que é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n9. 123/2006, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate 

no certame em epígrafe. 

Belo Horizonte 30 de Março de 2017. 

 QUALIDADE DE VIDA COM SUTENTA GENHAROIA E SAUDE 

CONSULTITIVA LTDA - 

CNPJ- MF 135251321000104 ?i3 ,S2 g 3¡n¡ji§r “afã 
C_ -¡;Íi!.Zü:*..D:  "af-ELA      
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ATO 315 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comorciai do Estado de Minas Gerais 

O Empresário. ELIMAR VIEIRA VAZ estabelecido na (o) RUA IRLANDA. 248. SALA: 1:. bairro 

NOVO MUNDO Il. PASSOS. MG CEP: 3730142177. requer a Vossa Senhoria o arqúlvamenlo do 
presente instrumento e declara. sob as penas da Lel. que se enquadra na condição do 

AWCROEMPRESA. nos termos da Lei' Complementar n” 12.3, de 14f12l2006. a que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses da exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada           

lei. _ m Wa 
1°OFIC|O DE 
EMDL 

' “ESL 
PASSOS - MG, 8 DE FEVEREIRO DE 2011.T0TAL -_ 

- .-o  _.__ ' _ _ . _  - r  _ _. 

( ' . = -   n. à! -..4,.,,rt_ 003:” 
ELIMAR VIEIRA VAZ : Administrador 

é rabíezeznaià M3221: M""“““T“""*~----~~ 
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prujetus unnsulturia 

ANEXO VI-DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 

CONVITE N° 02/2017 

A empresa EJR Projetos e Consultoria, inscrita no CNPJ sob o n° 
1325141610001-24, por intermédio de seu representante legal Sr. Elimar 
Vieira Vaz, portador do Documento de Identidade n° 6837210 CREA-MG, 
inscrito no CPF sob o n° 377826141-04 DECLARA, sob as penas da Lei, que 
cumpre os requisitos legais para qualificação como Micro Empresa (ME), 
art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não esta' 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 ñscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 
n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o 
direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

/Al 
Elimar Vieira Vaz ELIMAR v4 

(assinatura do representante Iegáiãimêüêsravomn 
OREA-LGGBSJIZID 

Passos, M de Abril de 2017. 
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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 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: ELIMAR VIEIRA VAZ -ME 
Natureza Juridica: EMPRESARIO 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

31110493574 13251.41 610001-24 11I02l2011 1510212011 

Endereço Completo: 

RUA IRl.ANDA 248 SALA: 1: ~ BAIRRO NOVO MUNDO II CEP 37901-077 - PASSOSIMG 

Objeto Social: 

PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA. 

Capital: R$ 12000.00 Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

DOZE MIL REAIS =M¡cRQ=EMpRE3A. 

(Lei Complementar n°123f06) 

Situação: ATIVA 

Número: 4535334 

Status: xxnoorx 

Último Arquivamento: 1 1102/2011 

Ato 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Nome do Empresário: ELIMAR VIEIRA VAZ 
Identidade: 2.733.271 

Estado Civil: Casado 

NADA MAIS# 

CPF: 377.826.141-04 

Regime de Bens: Comunhao Parcial 

Belo Horizonte, 24 de Fevereiro de 2017 16:53 

N Y EPAULA M 
s: RETÁRIAGE 

Certidão Simplilicada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certitida digitalmente. Se desejar oonñrmar 
autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (www.juoemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000439531 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIII 17H 33.69 2 
gina 1 de 1 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
.Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE 'NSCWO COMPROVANTE DE INSCR|ÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 

:Êgrrgfzu 510001-2!! CADASTRAL 11I02I2011 

NOME EMPRESARIAL 

ELIMAR VIEIRA VAZ - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

EJR PROJETOS E CONSULTORIA 

CÓDIGO E OEscRIçAO DA ATrvTríLnE ECONÔMICA PRIIEEAL 

71.124-011 - Serviços de engenharia 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EcONOMIcAs SECUNDÁRIAS 

Não infonnada 
I 

OODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R IRLANDA 248 SALA: 1; 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO UF 

37.901-077 NOVO MUNDO l| PASSOS MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

CONTREISQPORTALDASCACHOEIRAS.COM.BR (35) 3524-1 952 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) iii** 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 11¡02I2011 

MOTNO DE SITUAÇÃO cADAsTRAL 

sITuAcAO ESPEClAL DATA DA SITUAÇÃO EFECIAL 
i-hlàiíñd Qiiñflii 

"W 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 2310312017 às 22:08:38 (data e hora de Brasilia). Página: 1I1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/03/2017 



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 UNIAO 

Nome: ELIMAR VIEIRA VAZ - ME 
CNPJ? 1'3:'25?1':41l6I000.›'I°-24*- a 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiñcado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ng 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <httpzllwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN ng 1.751, de 0211012014. 
Emitida às 08:11:30 do dia 10/0212017 <hora e data de Brasília>. 
válida até 0910812017. 

Código de controle da certidão: 6E99.7116.7346.B033 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

â 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 04/04/2017 

“E9350” CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  03/07/2017**  
NOME: ELIMAR VIEIRA VAZ 

CNPJ/CPF: 13.251.416/0001-24 

LOGRADOURO: IRLANDA NÚMERO: 248 

COMPLEMENTO: SL 1, BAIRRO: VILA RICA CEP: 37901077 

DISTRITOIPOVOADO: MUNICÍPIO: PASSOS UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arro amento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens Imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento I Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os_ estabelecimentos _da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br 

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000202086158 



Prefeitura Municipal de Passos - MG 
C N D - Certidão Negativa de Débito Municipal Número: 27.772 

l Dados do Contribuint 
NOME: ELLMAR VIEIRA VAZ 
CNPJ/CPF: 13251416000124 

_ Endereço Completo: RUA IRLANDA-248 
_ Complemento: SALA 01  Bairro: JARDIM VILA RIC A 

2 Certificamos, sob a fé de nossos cargos, que revendo nesta repartição os livros de lançamentos de Impostos 
Municipais, que inexiste débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima 
identificado, ressalvada a Prefeitura Municipal de Passos o direito de cobrar qualquer importância que venha 
a ser considerada devida. 

.Passos, 28/03/2017    
¡ Setortl n ndas-Di 4a ri - Óhefe de ¡Íivisai 'i  
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 13251415/0001-24 
Razão Social: EIJMAR VIERAVAZ 

Nome Fantasia:E1R PROJETOS E CONSULTORIA 

Endereço: R IRLANDA 248 SALA 01 / NOVO MUNDO n I PASSOS / MG l 37901-077 

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante 0 Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/ 031-2017 a 16/04/2017 

Certificação Número: 2017031803373859238827 

Informação obtida em 04/04/2017, às 09:05:33. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada 
à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ELIMAR VIEIRA VAZ - ME (MATRIZ E'FILIAIS) 
CNPJ: 13.251.416/OOO1r24 
Certidão n°: 109651005/2016 
Expedição: 19/10/2016, às 10:06:42 
Validade: 16/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ELImR VIEIRA VAZ - m3 (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 13.251.416/0001-24, Não CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

sã '@ 
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Tribuna! de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PASSOS 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva_ Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: ELIMAR VIEIRA VAZ-ME 
CNPJ: 13.251 .416/00011-24 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzllwwwtjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 04' de Abril de 2017 às 09:03* 

PASSOS, 04 de Abril de 2017 às 09:03 

Código de Autenticação: 1704-0409-0311-0585-7461  O onnand Para validar esta certidão. acesse o sítio do TJ MG (www.ijmg.jus.br) em Processos I Certidão Judicial IAUTENTICAÇÃ 
código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foihas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 



Poder Judiciário da União 

l J D F I TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 
1* e 2° Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de 
ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/04/2017, NADA CONSTA 
contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de: 

ELIMAR VIEIRA VAZ - ME 
13.251.416/0001-24 

W 

OBSERVAÇÕES: 
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do 
selo digital de segurança impresso. 
c) A certidão será emitida de acordo com' as infonnações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição 
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou 
órgão julgador. 
d) A certidão será negativa quando não for possivel a individualização dos processos por carência de dados 
do Poder Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121ICNJ). 
e) A certidão civei contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, 
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão 
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. 
Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em wvvw.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de 

Nada Consta, Tipos de Certidão.. 
., A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 866611993. 

Emitida gratuitamente pela internet em: 0410412017 

Data da última atualização do banco de dados: O3I04I2017 
Selo digital de segurança: 2017.CTD.FOFF.6FK1.40FX.1AMX.RD20 
*** VÁLIDA POR 30(TRlNTA) DIAS *** 

págha 1 de 1 04/04/2017 09210145 

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT 
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SERVIÇO PUBO FEDERAL 

CONSELHOÍREGKJNALÍXÉENGENHARUÂEIMÊRONCNMAIERMNASÍÉERAES-CREAJWG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 
NMERO: 003588/2017 

VÃLIDA ATE 31 DE MARCO DE 2018 
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(AJ EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(s) 
ATRIBUICAO(OEs) QONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * * * * * * T * * * r * * * r * * T * 
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) 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- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
--------------------------- w- DADOS DO PROFISSIONAL -----------------~----------------~--- 
NOME DO PROFISSIONAL: ELIMAR VIEIRA VAZ 

CARTEIRA: MG-68372/D REGISTRO: 04.0.000006B372 RNP: 1402847270 
DATA DO REGISTRO: 24/07/1998 
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0098000016 No PERIODO DE: 12/G1/1998 A 12/01/1999 
CPF: 377.826.141-04 
ENDERECO: RUA IRLANDA , 248 - CASA 

BAIRRO: NOVO MUNDO - PASSOS - MG 

CEP: 37.901-077 
--------------------------------- -- FORMACAO ------------~~-----------------~P«----------- 
DATA DA COLACAO DE GRAU:09/12/1997 
ESCOLA:FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL 
------------------------------- -~ ATRIBUICOES ----------~-----------------~--------------- 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 

DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933. 
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, D0 CONFEA 

------------------------------ -- ESPECIALIZACAO --------------~-----------------~--------- 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

INST.ENSINO:FACULDADE PITAGORAS - BELO HORIZONTE 

DT.INIC.CURso:24/05/2011 DT.CONCL.CURSO:18/12/2012 

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 003588/2017 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 
EM¡ 30 DE JANEIRO DE 2017 * * + ú + * * * * * * * * i k * + * * * * * * k k E i * + * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORM PORTARIA NRO. 290 DE 29/ll/2012. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMNTO CONSTITUI-SE EM CRIM PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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SERVIÇO PBICO FEDERAL 

CONSELHCJREGKJNALÉEÉENGENHARUÂEIHSROHKNWUÂDEhMNAS(3ERAH5-CREAJMG 

CERTIDAD DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 001465/2017. 

VALIDA ATE 31 DE MRRCO-DE-2018 

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. 
CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA 

PESSOA JURIDICA, BEM 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 OBTIDO 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, EEETIVA E INSOEISMAVEL 

DO(S) RESPONSAVEL(EIs) TECNICO(S) A SEGUIR cITADO(s) ORSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA 

UM DELES, E QUE 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. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A * * * * * *   E     *************************i'***9t********************** 

RAZAO SOCIAL: EJR PROJETOS E CONSULTORIA 

ENDERECO: RUA IRLANDA, 248 SALA 1 NOVO MUNDO 

PASSOS - MG CEP: 37901077 
CNPJ: 13.251.416/00O1v24 PROCESSO: 03673811 
REGISTRO NO CREA~MG: 049654 EXPEDIDO EM: 24/02/2011 
CAPITAL SOCIAL: R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS ) 

------------------------ -- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): -----------~~------------~-------- 
NOME: ELIMAR VIEIRA VAZ 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 24/02/2011 
CARTEIRA: 68372/D EXPEDIDA EM 24/O7/1998 PELO CREA-MG 

RNP: 1402847270 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06-73, DO CONFEA. 

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E 

ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO 

FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933. 
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA 

ESPECIALIZACAO: 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

INST.ENSINO:FACULDADE PITAGORAS - BELO HORIZONTE 

DT.INIC.CURSO:24/05/2011 DT.CONCL.CURSO:18/12/2012 

**** 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) 

--------------------------------------------------------------------------- -- continua 
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SERVIÇO PCO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARÍA E AGRONOMÍA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUERO: 001465/2017. 

VALIDA ATE 31 DE MBRCO DE 2018 

OUEMPRESA(S›:*ir-k**V**ir-k*Jriri-*Jr**-k-Jr-k*&**~k§r*-k*k+******* 
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIMNTA 
GT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - S.J.B. DO GLORIA 

----------------------------- -- OBJETIVO SOCIAL: ------------i~---------~------~vv-------- 
PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: * * * * * * * 
-------------------------------- -- RESTRICOES: -----------------~~---------------A~------- 
EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS TANTES EM SEU 

OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM AS 

ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES SEU QUADRO TECNICO. * * * * * * * * * * * * * * * 

CERTIDAO 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 001465/2017. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. 
EMITIDA EM: 01 DE FEVEREIRO DE 2017 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 290 DE 29/ll/2012. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO 0 AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS 
AV. ALVARES CABRAL, 1000 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-3700 - BELO HORIZONTE _. ._ 

OUVIDORIA: 030o 2a 30273 - _ ATENDIMENTO: 0300 31 E- 

CERTIDAO : 003.142/06 FOLHA: 0001/0003 

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA 

E ESGOTO DE LAGOA DA PRATA - SAAE, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N” 
012/2006, QUE O PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL “ELIMAR VIEIRA VAZ” CARTEIRA 
DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 68.372/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG, SOB 

'SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE_RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A 
SEGUIR RELACIONADAS.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RDBRICAS, ASSINATURAS E 

CHANCELA DO CREA-MG.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO OS ATESTADOS TECNICOS EMITIDO 
PELA “GARANTIA URBANIZADORA LTDA” E PELO “SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

DE PASSOS - SAAE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE 

,W DO QUE NELES CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMRADAS DE 01(HUM) A 
02(DOIS), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.-"'::::::::::::::::::::::::: 
ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS. 

  
Patrici- ontelro dos Santos 

   
 

I-1.? Gerente üa Regional Centro-Oeste  _ .   CREA-MG 
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CREA - MG 

PROFISSIONAL: . 

NOME : ELIMAR VIEIRA VAZ 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL' 
REGISTRO : 0400000068372 
ATRIBUICOES: _ - 

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E 

ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO 
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933. 

CONTRATADA : ******** 

REGISTRO: 000000 
»*\ NRO DA ART: 1-4000798300 DATA ANOTACAO : 04/11/2005 DATA BAIXA : O4/01/2006 

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO 

\. CONTRATANTE : GARANTIA URBANIZADORA LTDA _ 

LOCAL DA OBRA/SERVICO : FAZ LOTEAMNTO AMERICA DO SUL II 0 LOTEAMENTO AMERICA D 
PROPRIETARIO : ROBERNG REY 
CIDADE : CARMO DO RIO CLARO - MG 

ATIVIDADE(S) TEcNICA(s): 
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO 
2247 ESTUDO TECNICO / HIDRO/SANITARIO 

FINALIDADE : 35450 sIST.DE ABASTECIMENTO DE AGUA 
QUANTIFICACAO : 954,00 METROS 
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.500,00 
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 4.500,00 
TIPO DE CONTRATO : AUTONOMO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

(2,15 L/S) E ESTUDO DE ADEQUACAO DO BOOS 

TER EXISTENTE fã QÉÉÊ    
 3 . . _E _asma/Me ' 

, Õêgume VNC Pat ri ci a  Gerente Re 
REG CENTRO- ESTE 
CREA-MG 

 ...pm-  
I' “fabeiionaio Moraes - 1° Oficio - Passos/MG ' 

Magda dos Reis \Jieira Santos Subsl_ 

@é 
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CREA - MG  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP_ 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONT 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 31   

CERTIDAO: 003.142/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003 

PROFISSIONAL: 
NOME : ELIMAR VIEIRA VAZ 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000068372 
ATRIBUICOES: - 

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E 
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO 
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933. 

CONTRATADA : ******** 

REGISTRO: 000000 
r¡ NRO DA ART: 1-3030488800 DATA ANOTACAO : 04/oa/2004 DATA BAIXA : 29/09/2004 

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO'DE OBRA/SERVICO 

 

'CONTRATANTE : SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 

LOCAL DA OBRA/SERVICO : MARGENS DA REPRESA DA UHE MASCARENHAS DE MORAIS z RU 
PROPRIETARIO : O MESMO 

CIDADE : PASSOS - MG 

ATIVIDADEISI TECNICA(S): 
1147 CONSULTORIA TECNICA / HIDRO/SANITARIO 

FINALIDADE : 35310 DISTRIBUICAO DE AGUA 

QUANTIFICACAO : 13,00 UNIDADES/HORA 
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 0,00 
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 1.000,00 _-«I 
TIPO DE CONTRATO : AUTONOMO «05í“óN 
DESCRICAO COMPLEMNTAR: CONSULTORIA TECNICA NOS PROJ DA CAPTACAO 

ADUCAO E ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
SISTEMA RIO GRANDE I 

'O 1° @S010 DE NOT¡ - 

ENSL S:: . 

W R$1 

ío1”í"_"í**s.. 
DIVINOPOLIS É DE DE  à    ommw av'-“ 

AUTENTTICA 21m em” Aulenlifn u PWNNE ° o on !u term DOU !é 

É nt. ABR 2017 

.auauonato wicvraes - 1° OÍÍCIO - PãSSOSÍMG 

Magda dos Reis Vieira Santos Subst. 
REG CENT O-OESTE I 
CREA-MG 

CÓD. 100120 



IaDGIIOrIJID rubrag; 71° 0535;: 
Magda (IOS Reis Vieira 93:11hs Subst. I      

 ____. k 

"TEÉÕFITEEVOTAÍE" 
1° 06010 de NOIaS-PaSSOSIMG . 

AUTENTICASAO Aulemicv n Rresente Ocumentn 
(J mu' -n-en om¡ !é 

ATESTADO TÉCNICO 
E_  O A 

É . ,Og-ig ARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO, QUE O 

= NHEIRO CIVIL ELIMAR VIEIRA VAZ,_ CREA-MG 68372113, CPF 377826141-04, 
OU SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE  u": E ESGOTO DE PASSOS-MG, AUTARQUIA MUNICIPAL DA ?REFEITURA MUNICIPAL 

E PASSOS, EM PROJETOS DA CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ES›_TAÇAO DE TRATAMENTO DE 
AGUA DO SISTEMA RIO GRANDE, CONFORME OISCRIIIIIINAÇAO ABAIXO: 

  
CONTRATANTE 

CONTRATANTE : SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
CNPJ : 232786901000140 
ENDEREÇO: RUA ARLINDO FIGUEIREDO, “QE-CENTRO PASSOS-MG 
TEL: 35 3521-7300 t 
DIRETORA: ROSA CORNELIA MACHADO BALDINI CPF: 36383481649 - 

f) _ O PROPRIETÁRIO 
PROPRIETARIO : SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 
CNPJ : 23278690I0OO1-4O 
ENDEREÇO: MARGENS DA REPRESA DA UHE MASCAREL 
PASSOS-MG CREA-AIG 

CONTRATADO VINCULADZA sRTeaAo CONTRATADO: ELIMAR VIEIRA VAZ ND  06 
I TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

REGISTRO: CREA-MG 68372213 -MQÊJQQ  
 DADOS DA OBRA , I~ ~ « _ ; FLS-Oâ/ 

NOME: CONSULTORIA TÉCNICA, ESTUDOS E PLANO DI - OJETOS DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SISTEMA RIO GRANDE(CA TAÇÃO. ADUÇÃO 
E TRATAMENTO DE AGUA). 
ART: 1-30304888 _ ' 

DATA DE INICIO: MT02312004 DATA TERMINO: 29/09/2004 A” VALOR DOS HONORÁRIOS: R$ 1.000,00 

ENDEREÇO: :MARGENS DA REPRESA DA UHE MASCARELI-IAS DE MORAIS, ZONA RURAL 
PASSOS-MG _ 

ATIVIDADE TÉCNICA: 1147 CONSULTORIA TÉCNICA I-IIDRO-SANITARIO. 
QUANTITATIVO: 13 HORAS TECNICAS. 

DECLARAMOS QUE O PROJETOISERVIÇO DE QUE TRATA A DISCRIMINAÇÃO ACIMA FOI 
EXECUTADO.   

Passos-MG, 09 de Junho de 2.006 % ¡=5:5¡%~¡%_ 
DATA 703 /06/06 -  IÁf\:JCKJrSCÍÍ\Z,KJ\JN- 

ROSA CORNELIA MACHADO BALDINI  DPETQRA ,PAPW ., 
Serviço Autónoma:: de Água S Esgoto_ 

(lr-IP 17:0 - 'FIEL E51. Isenia 



GARANTIA URBANIZADORA LTDA 
Praça Cel. Francisco Gomes, 45 Bairro Carmelo - CEP 37900-186 

CNPJ 062843181000128 TEL 35 3521-7012 
Passos-MG - 

ATESTADO TÉCNICO 

ATESTAMOS PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO. QUE O 
ENGENHEIRO CIVIL ELIMAR VIEIRA VAZ, CREA-MG 6837210, CPF 37782614144, 
REALIZOU PROJETO PARA A EMPRESA' GARANTIA URBANIZADORA LTDA, 
PROJETO DA REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ADUTORA DE AGUA TRATADA E 
ESTUDO DE ADEOUAÇÃO DO BOOTER, NO LOTEAMENTO AMERICA DO SUL II. EM 
CARMO DO RIO CLARO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: 

CONTRATANTE l 

CONTRATANTE : GARANTIA URBANIZADORA LTDA 
CNPJ : (328431 810001 -28 
ENDEREÇO: PRAÇA CELFRANCISCO GOMES. 45 BAIRRO CARMELO PASSOS-MG 

DIRETOR: DAVID PIANTINO MERCHIORATTO -- CPF: 90455339600 

PROPRIETÁRIO 
PROPRIETÁRIO : ROBERNG REY 
CPF: 505714755-20 

 
  

TEL: 35 3561 -1 023 
n¡ a -1 ('- . 

CONTRATADO UMCULALZA ERTEDÃO CONTRATADO: ELIMAR VIEIRA vAz ::o (DÕI ,OG 
TITULO: ENGENHEIRO CML 
REGISTRO: CREA-MG 5037270 CPF: 3771121314104 EXE-u": 

- - DADOS DA OBRA - . 

NOME: PROJETO DA _REDE ABASTECIMENTO DE AGU -'  . - :- 

TRATADA E ESTUDO TECNICO DE ADEQUAÇÃO DO BOOTER EXISTE 
ART: PROJETO 140007903 
DATA DE INICIO: 0411172005 DATA TERMTNO: 0410172005 
VALOR DO SERVIÇO: Rs 4.500,00 ( QUATRO Mu. E QUINHENTOS REAIS) 
ENDEREÇO: BAIRRO' LOTEAMENTO AMERICA DO sua. n, EM CARMO DO RIO 
CLARO-MG 
ATIVIDADE TEcNlcA: 4347 PROJETO HIDRO-SANITÁRIO, 2247 ESTUDO TÉCNICO 

HIDRO-SANITÁRIO. 
OUANTTTATNO: 954,00 METROS (NOVECENTOS E OINOUENTA E QUATRO), DE 
REDE DE ABASTECIMENTO DIAMETRO DE 50 E 75 mm EM Pvc PDA JE CLASSE 2o 

E ESTUDO TÉCNICO DE ADEQUAÇAO DO BOOSTER com BOMBAS DE 12,5 cv. 

DECLARAMOS  _ ETOISERVIÇO DE QUE TRATA A DISCRIMINAÇÃO ACIMA FOI 
EXECIJTADQ:OFIC\O agahat~    

 
R$ MME. 

19 Passos-MG. 07 de ¡unho de 2.006 

-   _ J 00147571500:::s;70';a::0;à0:1.  ..   DAVID PIANTINO MERCHIORATTO 0777.1. _L o? 11.105 _é_ 
Augenhçnnprestn E ncum 
c,  ...A Dn¡ mRgfoR T 

É Í] i1 ABR 2917 Éíã-'sinatursmunolenasio 

ÊmTDSI' verdade __ ' - 1° Oficio - PaSSOSIMCn ~ 

.TABELI O _ I 'QKÊÊÊSÊÍÊOECRÊÊSVEDETD 'Santos Subâí- I   



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
(Autarquia Municipal criada pela Lei 678/82) 
CNPJ: 20.920.005/0001-40 - Insc. Est. Isento 

Fone Fax: (037) 3324 - 1355 - 3324-1513 - wwwsaaepimentacombr 
Avenida Jair Leite, 136 - Centro - 35.585-000 - Pimenta - MG 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Eiimar Vieira Vaz, 
CREA-MG 68.372/D, de acordo com o contrato Administrativo SAAE, 

presta assessoria tecnica especializada ao Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Pimenta, tendo, neste período desenvolvido atividades diversas, 
dentre outras, tais como: 

- Elaboração de diagnósticos nas áreas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário; 
- Assessoria para apuração dos custos da prestação dos serviços de água 
e esgoto para revisão das respectivas tarifas; 
- Assessoria para elaboração de pianos e programas técnicos de trabalho 
relacionados aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanüáno; 
- Elaboração de especificações e orçamentos de projetos de obras de 
construção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanüáno; 
- Analise e emissão de pareceres técnicos; 
- Realização de estudos visando o desenvolvimento institucional do SAAE. 

Pimenta, 31 de março de 2017 

Avenida Jair Leite, 136 - Centro - Fone/Fax: (37) 3324-1355/1513. 
CEP 35.585.000 - Pimenta - Minas Gerais 

0 



prujetus cunsultnria 

ANEXO VII-TERMO DE RENUNCIA RECURSAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° a9 / 2017 

CONVITE N° 02/2017 

EJR Projetos e Consultoria, Inscrição Estadual Isento, CNPJ 
1325141610001-24, com sede à Rua Irlanda, n.° 248-Sala 1 Bairro Novo 
Mundo CEP 37901-077, no município de Passos, neste ato, representada 
por seu representante, o Sr. Elimar Vieira Vaz, CPF 37901-077, RG 
6837210 CREA-MG, vem mu¡ respeitosamente à presença desta Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Piumhi/MG, RENUNCIAR AO 
DIREITO DE INTERPOR RECURSO em face do julgamento proferido por 
esta Comissão, no que se refere à habilitação, com retação ao Procedimento 
Licitatório n° 89/2017, Convite n° 02/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA_ ESPECIALIZADA PARA ELADORAÇÃO 
DE ESTUDO DE REVISAO TARIFARIA E DA ESTUTURA TARIFARIA DOS 
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABILIDADE PARA A 
INCORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, _TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SOB A 
RESPONSABILIDADE DO SAAE. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Passos, O_4 de Abril de 2017. 

A 
Elimar Vieira Vaz ãféjm Vs¡ üoir/âã 

(assinatura do representante legal lcaggcmmg7gn ' 

Giga.: 
_Bgg:ELqndo. 248 - Sâlcíúí' - NEVE  -V   Z _Pass-os  !UG 

' ' ' _- -› -_:-_-_:cizEA=49;.s54 CN 3.251. 1.5 0001.24 IN c. .1 . . . 

Engenhama Elm! _  '” :el: (a5) 352537012:: 135111992814136,-E§ncxir;%::r.:n:ãrf-|:ÊEwÍELÉ-:Er 



prujetus consultoria 

ANEXO VIII-DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N°89/2017 
CONVITE N°/2017 

MENOR PREÇO GLOBAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária EJR Projetos e Consultoria, CNPJ 132514165100144, neste 
ato representado(a) peio(a) Sr. Elimar Vieira Vaz, RG n° 6837210 CREA- 
_age dO CPF n° 377826141-04, Declara, que até a presente data encontra- 
se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob 
as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Passos, m de Abrii de 2017. 

EJR Projetos e Consultoria  ELIMAR VAZ 
D 

Elimar Vieira Vaz ENGLM mm, 

Representante Legal CREA-wes-mm 

de 
jygpirtqndc, 24a - sata 01 '- NBvÉa Mürãáà ÍcEE_:a'r:9Oi;o;7_- Ã Arc; 

' ' ' _ _ ___r__-:.:~_,: -enaer-as-;aset r CNPJ 13.251 .416/0001-24 f INSC. MUNIC. 13.243 f INSC. ESF. Isento 

E” g Em h ama EW |_| _ l_   :Íl-;Úíha I hi5 ' ' Tel: (35: 3525-5070 - Cel: (35) 9 9981-2136 - Emcñ: ejr@ejr.eng.br - www.ejr.eng.br 



MUNICÍPIO DE PASSOS 
Prefeitura Municipal de Passos - MG 

Secretaria Municipal de Fazenda - Depto de Rendas 

AL VARA 2017 

Razão Social: ELIMAR VIEIRA VAZ 
Fantasia: EJR PROJETOS E CONSULTORIA 

Endereço: IRLANDA 248 
Bairro: JARDIM VILA RIC A 

Complemento: SALA O1 

Atividades Econômicas da Empresa/Custe: 
Código Descrição 
7¡ 12-0/00 Serviços de engenharia 

ADVERTÊNCIA: Este alvará não importa em autorização: l-para utilimção de calçada nos casos proibidos em lei e 

"Megulantento, e nos permitidos, fora dos limites legais e regulamentares; e 2- para atividades ruidosas, perigosas ou insalubres, 
- 'que ameace a seguraça, a saúde ou o sossego, sem a adoção das medidas mitigadoras determinadas por autoridade competente 

nos termos da Lei Municipal n° 2.796 de 22 de fevereiro de 2010. 

Inscrição Municipal: 18243 Área: 12,00 M2 
Horario de Funcionamento: DISP_ LEGAIS 

Número de Quitação: xx 
Validade: 31/12/2017 

RESTRIÇÕES: O alvará será cassado e o estabelecimento imediatamente interditado com interrupção da atividade 
econômica/empresarial, caso, as autoridades competentes veriñquem, em fiscalização ou exercício do poder de polícia, o 
descumprimento de normas legais e regulamentares, ou desvio de finalidade do licenciamento contido neste instrumento. 

ESTE AL VARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE 

Pbservações: LEGISLACAO EM VIGOR 

 ATV.: PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA. 

Passos, 28/03/2017 

Praça Geraldo da Silva Maia, 175 - Fone(35) 3522 6005 ~ Passos - Minas Gerais 
Departamento de Rendas e F isc lização 



DECLARAÇÃO DE |NEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDH“K)DAHABuHAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

ANEXO Vlll 

Pela presente a empresa QVCS QUALIUDADE DE VIDA COM 

SUSTENTAB|LIDADE ENGENHARIA ESAUDE CONSULTIVA LTDA - 

CNPJ- MF 185258230001041 estabelecida na Rua Cachoeira de 

Minas n? 114 Apto 901 - Bairro Gutierrez - Belo Horizonte - 

neste ato representada pelo seu r-_urrãsentante legal , Marcelo 

de Carvalho Melo, brasileiro, solteiro, engenheiro de Produção, 

portador da Cédula de Identidade n? MG 11.651.931 SSP. MG e 

C.P.F - MF 071.858.926.27 , vem: DECLARAR, para fins de 

participação no processo licitatório ,_sob as penas da lei, para 

efeito de participação no processo licitatório , que a empresa 

não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação 

de sua habilitação, ciente da rgrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

Por ser verdade assina a presente. 

Belo Horizonte, 30 de Março de 2017  
   QUALIDADE DE VIDA COM SUST 

SAUDE CONSULTIVA LTDA - CNPJ 



  Serviço Autõno A gua e Esgoto 
dirctoriacxecun ivaígjsaacpíumhi.com.br C: É :21782316/00 

' _Alztarqaxia Municipal (Lei 1035 raça¡ Zeca Soares. 21¡ w 37925- Pll.|¡VíH1í:\'¡G - “e efax 37-3371-1332 

CONVITE N°92/2017 
PROCESSO LICITATORIO N°089/2017 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
ORIGINAIS  O  O 

' /EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL  ' 

%LTDA. 
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CONTRATÇ  DE CÕIQSITHIHÇAO . a a a .g. g .Q ,¡ 
«meu g 

  

DE .Socxêbans EMPRESÁRIA IJMITADA DENOMINÀDÀ 

melhor 

forma de direito, [QÉÉ ALBERTO RIBELB O CARVALHO, brasileiro, casado em regime 
parcial de bens, engenheiro "civil, residente e domiciliado na cidade de Passos/ MG, na Rua 
Alabama, 11°., 250, Bairro Jardim Eldorado, CEP 37.902-100, portador da cédula de 
identidade 11° MG-57J709, expedida  SSP] MG em 28/ 06/ 1999, inscrito no CPF sob o n” 
1335215446437, e inscrito no CREA-MG sob n° 29.928,_ natural de Belo Horizonte/MG, 
'nascido aos 13/ 1_1/ 1952, filho de José Carvalho e Mam Angela Ribeiro Canmiho, e EIEJAR 
VIEIRA VAZ, brasileiro, casado em regime parcial _de bens, engenheiro civil, residente e 
domiciliada¡ na cidade de Passos / MG, na_ Rua Irlanda, n? 24s, Bairro Res. Novo Mundo., CEP 
37.900-009, portador da cédula de identidade n° 2.733.271, expedida pela SSP/GO, inscrito no 
CPF sob o 11°. 377.826.141-04, e inscrito no CREA-MG sob n° 68.372, natural de Ouvidor/ GO, 

nascido aos 26/11/1970, filho de Antônio Vieira e. Eurly Vaz Vieira, resolvem. de comum 
acordo e na melhor forma de direito, constituir a presente sociedade .Empresária limitada, 
que será regida pela Ie¡ e pelas seguintes cláusulas: .' 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
s /DA DENOMINAÇÃQ -~.,.- :r 

_ A sociedade girará sob a derzomínação .eçtíal de EQÚI -_ O' 
&MENTAL LTDA. .' - 1 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA SEDE: 

A sociedade terá sua sede na Rua Alabama, n”.  sala 01, Bairro Jardim 
Eldorado, CEP: '37900-102, nesta cidade de Passos/MG, podendo' estabelecer  em 
qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo às dàsposíções legais. - ' 



.p. O' 

*ng-n *x »na -c 

CLÁUSULA 'TERCEIRA 
DA DURAÇÃO: 

A duração da sociedade será por tempo' indeterminado, 
atividades em 01 de Fevereiro de 2.005. ' 

_ - -p sims' Tabehonato Moraes- 1° Oñc-.o aSSO 

_ _ _ ,Enem ,É n29 E; d do- Reis Vieira Santos Subst. , 

CIAUSULA QUARTA sggáfêm  L_ ÍÊTMíwm-»M--WN 
DO OBJETIVO: “jm ' 

a3 mm si» 
bd 

A sociedade terá por objetivo social a_ atividade de: a e Assessoria 
nas áreas de  e Meio Ambiente: Diagnósticos. eshzdos, pregam e planos para 
dñehmgmmuihñaeassessmianasáreasdeabasmünentodeágumesgommado 
samtán' "o, resíduos sólidos e drenagem urbana, assessoria técnica e  a 
.prestadores de mviços 'de saneamento ambiental. 

 QUINTA 
DA REsPoNsABmIDADE: 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização' do capital social. 

_a CLÁUSULA SEXTA  DOCAPITAL SOCIAL: 

O capital social é de R$100.000,00 (Cem mi? reais) dividido em 100 (Cem) quotas 
sociais, no valor unitário de R$ 1.060,00 (Hum Mil reais), totalmente subscrito e inhegralizado 
em moeda corrente nacional neste ato pelos sócios quotistas, .na proporção abaixo indicada: 

 
N” QUOTAS VALOR N” QUOTAS VALOR    

ELMAR #IÉÍRA VAZ 50% 50 1.000,00 50 50.000,00 



 

«ao 

DA ADMINISTRAÇÃO E DOS DIREITOS', DEVERES 
E OBRIGAÇÕES: 

A adnúnistração da sociedade, será exercida por ambos os sócios, com os 
poderes e. atribuições de administrar os -negócios sociais em conjunto, autorizado o uso do 

 
 

.nome empresarial. us 15424 Rs 4 2° Tabeüonato MO a _ ____ WW” m c. ' 'p Ma d 'E95 '_ 1; Oficio - Passos/MG :acusa __ 9 a dos Reus vumra san¡ 1x sacana. v8.1.3!! -.__._...__r, 08 Subst. 
:um ?R$55  PRINIEIRO: É vedado aos sócios a concessão de abortos, avais, 

seja de títulos, seja de documentos a favor de terceiros, e o uso do nome da sociedade para 
erealização de negócios alheios aos fins sociais, especialmente abortos, avais, seja de títulos, 
seja. de documentos, seja a favor de terceiros, _seja a favor de quaisquer dos sócios, bem 
como a prática de quaisquer outro ato ou fato que possa acarretar ônus ou obrigações para 
a sociedade. 

PARÁGRAFO-SEGUNDO: Ambos os sócios, farão jus no uso de suas funções 
e atividades a uma retirada mensal a título de PRO-LABORE, observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA 
no RESULTADO DO EXERCÍCIO 
E DFSHNAÇÕES: 

Ao ténnino de cada exercicio social, em dia 31 de dezembro, os admjnisuadores 
prestarão Contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço _patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os_ lucros ou _perdas apurados. 

CLÁUSULA NONA 
DA CESSÃO DE QUoTAs 

As quotas são indivísíveís e não podem ser cedidas ou üfartsferidas a terceiros, 
sem o .consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e 
preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando se 

realizada a cessão delas, alteração contratual pertinente. 

?ese 



 

u.. 

@tam a no ¡Ébelionato Mora , _ u...  RSSÉÉ  Magda dos Re¡:sV¡J¡:aO§°'° - Passos/MG 
?com 35° m 569_ ' mtos Slim¡- 

CIÁUSULA DECIMA 
DA MORTE OU RETIRADA DE SÓCIO 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continua suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inextistindo interesses destes 
ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o Valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base 'na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento é adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.  

CIÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os administradores declaram sob :às penas da lei que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos .dela, a pena que Vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos,..ou por crime 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. " 39°” 

_\ -niolq- 
1 

Fica eleito o Foro desta'  ca de Passos/MG, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações' resultantes desteácontrato. x 

E por estarem assim, justos , e, 'contráitadog assinam o presente instrumento 
parücular em três Vias de igual teor e formaípara constar e produzir todos os efeitos legais. 

Ham. 
JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO 

Passos/MG, 24_de _Janeiro de 2.006. 

 
TESTEMUNHASLMR_   
ADRIANO CESAR COELHO 
CPF: 016.198.436-33 
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SANEAMENTO." AMB-IENTAI-,Lrpoz-L" ;BASS os' MINAS'.  - 
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IQSE ALÊÉRTE) RIBEIRfJ (ZARVALHD, brasilgito, casado', engenheiro .civ i1; resixíonte e 

douúciiiade na çidade- de Passo# NIGQEIÂ; R321 Nêbama:335139-Íá?dÍm_Ê1(Í6ra§0›_.ClÊ-P!-37-992- 
100, .portador da cédula. d-e id " _tídades 11°¡ 'LiG-e57,?ü9,_ expedida peIaÃSSP/-MG en1_12/'1'1./2010§ 

ixxçcríto no 'CPF soh .o 11-”. 133.21: ;446-81_  de  e MarioÂugola Ribeiro Carvalho, 

nascido aos 13/11-¡1952 natura¡ de ae1p-Hogizçiitg-_e-ÀL1JcA_s .RBZEN-DE-CgARVALHO, brasileiro; 
solteiro, engenheiro civil, resid'. 

 

te _e -donújcüiado ::esta cidade oe Passoâ/ÀMGE- oa Rtía Ãlabama, 
25o, 'Bairro jardim Eldorado, cspnssv-.goz-iaLooj, ; portador_ _da céagg1ay.de~iéi;enu_dtaae-- n”. MG;- 
10952283, expedido   Gem ;.16/09/1996,_e'no  sob .o n°.:1'26:()6'1l_, inscrito no 

Ítnual da ::idácie-;xíe .ÍGovanadqr.-Valadares/;MG,"filho de: José_ 

Alberto Ribeiro e Nyrdia Razer¡ e ' 

da Sociedade Empresárâa um  _a denonnnada “EQUI SANEA-MENTO AMBIENTAL_ Lm _  
.som sea.? _nesta cidade de Pá s/MG, na _Rua Deputado Lourenço de. And-radeyzzz, Sala es, 
Bairro Centro, cor». 329005095 devidamente- ixxscrito no' CNPJ sobe n”. o7s57;1o4_.ooo1_.6s¡ com 
Contato Social arquivado :ia: ,ta Comercial do Estado de Minas Gerais 'sob Jnà. 3121375903143 

em 21/02/2006,. e ultima alto' ' »ão arquivada och o n"  _emÃQõ/oüã/ 2015, resoivem de 
comum acordo, alteraroeu-con ato social.: oia: mediante as segointos çlázusulaà e-oondiçõçsz' 

  

CLÁUSULA rnmzmá. n ' 

DO OBJETO:  
Com a- presenta A1 Ç -7 [ção Contratual o objeto  'que'  "erra de Consultoria e 

Assessoria nas áreas de Sana _ ' 'to e ::meio ambiente, diagnósticos,'_estudos, projetos e planos para 
diretores, consuitoría e assesso" 'a  de abastecimentos de água, esgoto sanitário. resíduos 
sólidos e drenagem urbana! sessoria tecnica e_ administrativa e prestadores_ de serviços de 
saneamento ambiental passa a sér de  'DE ENGENHARIA E ADMINISTR AÇÃO DE "OBRA/ÀS. 

À "VISTA, coNsotfíjA-SE _o CONTRATO -sociAL _MEDIANTE ' A5 'onGmNfrr-:s 
CLÁUSULAS: ' . ' 

' CIÁUSULA PRIMEIRA 
DA -omommnção 

A denominação da. sociedade 'continua sendo de' "ÉQUI SANEAMENTO AMBIENTAL 
LTDA". “ ' v . - 

_o __ CLÁUSULA sEGUN-DA- _ 

- ' DAEE-DE' - .e 

Pag¡ ._ 

Z. «ICQ 

c- 

digitalmente e assinada .em 29m7I2aÍ15~por Marinely 'de Pauiaüomñm áseczetáqia-Geral. ›  

Carvalho; n-àsciao _àosinros/_19s-2, ?únicos socios _coruçtponentes . 

da 



v0» . a* ' ALTERAÇÃÚ ÇQNTTEAÍ! _ _ _ . _ _ . _ _ 

SANEAMENTO. 000001303121-1; LTDA# - rAs-sgsr-  GERAIS;- 

FUAL _DESOÇIEDADPI LIMrrApjA_ "EQU_ _ 'n 

i A- soçiedade. tem-gua_   de_ Pa0s0s/ "riagllgna DepÁntadQ Lyhprengo _de 

Antírade, 222, ..sal-a 05, Cçntro, r gsta-cidadãde Passqs/Mcêgtlílf: -37-;900-:0950 

 Í AD# DSJRAÇÂÓ _ " 

A duração. da sociedade é _por "'í'_rna_detémzirt_aà'b,-çgñdóiníçiaãp 500006011310005_ em O1 
de fevereiro .de 200.6. ' ' -  ' ' ' " *  ' '  

-a cLÁusUí-;A-:QI-_JART-Ar' _ (q _ .DQJOBIEÍITVEÉJ ' ' 

A sociedade  cama -objéfivo - sbciál: _ 'SERWÇÚS DE _' ENGENHARIA _E 

ADMINISTRAÇÃO-DE OBRAS. ' ' ' ' ' 

_ CLÁ-ÍJSULA QUINTA: . 

DA._RESI__'ONSABILIDADE' 

A responsabiúdade' de _ da  1001261::: a0 valor' de_ _suas 00005* mas 'todos respondem " 
'solidariamente 'Pela integfaliza  o do capiialscáal. ' . '- - .  . 

CLÁUSULA SEXTA 
DO ;CAPITAL SOCIAL 

O capital social contínua sendoude 100.;000,00.(cem-mil reais) divididos em 100' (cem) quotas 
no valor de R5 1000,00 'atum -mil reais) .cada-uma, iaotalmente integralizado :em moeda corrente 

. .à. nacional, e assim dísttíhuídaseritre os 56593¡ a saber: _' . ' - É' ~ 

_ _ - .w quóràs' ' 0.0.00 «Fduónas» 004.00' 

LUCASREZENDE CARVALHO 50%, " 0750 050.000,00 '50 50.000,00 
JOSÉ 141350700102100  ' ' '  . = " 

CARVALHO _ 50%  50 _ _50..-0o0.00 ' 450- 50.000,00_ 

10ml_ 10h93'. 100 100.000,00 '_ "ma. A 100.000,00. 

Paga 

Junta Camerata¡ do Estado ele Minas Gerais ' 

É :.05  
- É  Gertiñca registro' sob_ o n' 5552930001 201.0? 

documento. acesse www.¡uc0mg.mg.gov.b 
digitalmente e assinada em 29lD7I2015~pur 

' ':._4B39BAEFBGBEPÊ_B69B93Q 

Empnasa-EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, Mirá 31207500315 e prdtucol0 154029070 

FB606GE3A9DBC5D71EàA. MááneIy-ge Paula Bonrñm - Secretária-Geral. _Para valida: este' 
ejnforme 0° do prótoc-.olo 1514023674) e o-càdígo-de segurança JQDM Esta oóma-fol- autenticada 
rinely de Pausa Bomfim -- secretáriaaGeral. _ _ . 

,ü ã à  vás-Ara 

201500 

F a 



 

.ALTERAÇiâo-comm', .AL-DE sfJCiEDADE-.EMBRESÁRIÀ.,LINHTADA"EI . = 

SANEAMENÍO __ '. ÍSIENÍIALFLTDA.” -srAs-'scps  953m3; 

;cLÁúJSÍÍÍI-A  
m ADNIISTRÃ_ “ ü'QJEÍDQSjDIREÍ-TOS._DE;SFERES '   *EPFRIGAÇÕES   .. 

- a- 

dadé-será eaçgrciág feloslsóvzíos-;LUCASÃIKEZÇENDE CARVALHO 'e  'l;=i5§1ádám$n*e›'°9m-P°de?é??êÊIVJWFÉS--Éâíldmüüátrü 
_A açíxrúnístraçãc; dasocie 

JOSE A=LBERTO  
os negócios .sociais, auborizacío 
atividade de engenharia civil' " l 

   a.  tio. _r-içzàzie' ;gmp_te5fafí?~1._-Sé13ii9 _a .fespúnsabilãd-adç -fémicá na 
33316.1 P93' @FQ-Ssâótíés- n ' " ' 

PARÁGRAFO  D: É' vgdgda._aos sócikjs. "a. COnCÉssãç¡ .dç .abqnos, .rivais, 'seja de 

títulos, sejam de documentógs n_ .favor- dé.'te_1'c§izros,:e o'_usc'_a_-.do'_nà;>me da; _sécigdade para¡ realização 

de -negócios alheios aos  documentos, seja a favor _de  seja. a 'favor de -quaisquer' dos sócios, “bemtpmp 'a prática-de 

quaisquer outros atos @fatos e  'açaxretjax ônus ou obrigações para á-socieçiaçlee.    
   
 

PARÁGRAFO SEG _: os sócios 11116.45- REZENDE CARVALHO e JOSE ALBERTO 
RIBEIRO CARVAI-_J-IO farão_ ' _ no usopieg'  funções e_ .àtividàçje a unmjrgtixada mensal a 

titulo de' PRÓ*LÀBORE,'OBS_ETV das_ as. digfposiéões teggalamegbreg perüneptés. . ' 

émustxux GRAVA _ 

o RESULTADO DO pçmczcxo 
--EJJESTINAÇQES É 

Ao término de dezembro, os adnünisüadores prestarão 
con-tas justifícadas de sua a à elaboração do íhx-réntárío, do balanço 
patrimonial e do balanço' de. “esuiíado- econõxiúco, 'cabendo ads sócios, na proporção de súas 

quotas, os IUCIOSOI¡ perdas apvladós." ' " ' l ~ . ' 

cada ex cício_ social, em 31 de 
inistràçãb, procedendo 

CLÁUSULA  
.DA C-_ESSÃQ DE QUOTAS 

is- e não_ podem ser cedidas ou- transferidas a terceiros, sem o 
quemfica assegtgxrado em igualdade de condiçôes e preçojdireim 

" ição7se postas àtvanda, fomxalízando se. realizadafa cessão delas, 

As quotas são indivisív. Í    coxxsenümento do outro sócio, 

de preferência para a sua aq ' 

alteração contratual pertinente. w¡ . 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento é adótado- em outros càsos em que a 

sociedade se resolva em_ relação# seus-sóqiosxg_ _ n - 
_ Pagfâ ' _ 

. , _ 

ã .  a ,I f 

' ' ' ' 9 .  
o _ Â ' 

. ,_  Junia Comercial do Estado de Minas Gerais ' _ _ __ T =  Certiñcc registro sob o n° 5552930 em 23:07 m5 da .Etnpresa Eau! SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. Nire 31207500318 a prütocolo 1 

' - zarovrzoas. Autenticação'. 4B39BAEFBCB 

digitajmente e assinada em 29m7f2015 por arinely de Paula Bomim --secretàrla-Geral. 1 ::Ilan m 1  

-scçiai$-._espéçíar1in_çnte. abrimos',- 'avaÍis, sejá-fde- timbs, 'seja .de. ' 

 
:sem 

Eassâsaosasusaaaxwuacsnnwean. Marinely de Paula Bamñm - Saçtetátia-Geral. Para val dar esta 
documento. 'acesse muwjucemgmggounb ' e informe n' do protocolo 15!402.967.-0 -e-o códlgo de segurança JQÚM' E513' Dúbia foi' autenl¡ 



 Fica .eieito o Foro_ desta' Comaxca._rz.ie PassóS/.R/IG¡  _Q .e.,.çumfárimentgndcs 

"r 

0-. É ' 

ALTERAÇÃO. GCNTRAWALIJEEQCIEDADE EMPRIEÁRIÁ-LIMITA-DA  . ' '  !AMBIENTAL Ling". _- _PASSQQSF-  - - 

. ' .ÇLÂUSULA-NQNA ,. 

'- .DASJDIS-PQSIÇÕESGERAIS . “ 

Os admnistraderés .deâã-âlfaitl--séb"Êíàiíàãífíã-líéi? queiínãb estãó inipédidoá de .exercer a 
administração' da sociedade "Gúieiitiwàirhiâe ;dê   ou per se 

encontrarem sab e -efeíta.'_'de_la,_'à    'of-acesso a¡ 'cargos 
públicos, ou .pôr crimé  rãpéngfflftexataxgicaçãb; peiaà¡ ou? sgixàcáiiiç; jéQIiCussãú;-_peà.u1ato..óu 

contra a economia popular,- cip - tia ç.__sísten_ta.fi'_'xpahçeiró xiaéiçnal; as Igiqnnagde défesauda _ 

concorrênciiagcorrtraías 1313656. .HCÍCQifsUmOL  . n n n n n 

direitos e obrigações resultâmaes deste-córitratá. Ç- 

E por estaÉem assim, Íl1$t0s f_e çónhàtados, assinam o presente  parñcular via 
única, para constar e _produzir todos ::s-efeitos legais. - ' . - ' Í' ' 

l Pasáós/MG-,Züde-Iulhó _de 20.15.: z _ 

t L“Ú shfeégüã. .Cú/o    ., a'  REZENDE CARVALHO 

n¡ 

* % aan** (o.: P 1) n; Mr ?zfcrc-rc_ % . % 

ICSE ALBERTCT-RIBEIRO CARVALHO_ ' 

 . io-wlíâícrnzrñrggjgghfgsggcg' ¡Hm- - . -. 

-   9&Ê.-üsat›?o”'- zxayxràggxfàà m:: m* 9erne1h§nfa.g_g§a3ê-¡_¡f§§çg¡ gbêjf-Fpg-u; 'W _ .g -  &M30; '- ' 7*'.  '- ' Í:: n _l 11'» 1.5_ - 

.i n¡ a. 'x ::iu   g - \  l 'a um 
'PMA . _ ›~ -E»..Ies$›-ar*í=;~*TT~  1* *m* v 

N 

          
% _Bí°i31=I§62-g§3*?'r.t5¡§=§s_ ,› 

-Tabelbrzam-Paíovaeàgvoñdã4aag_  'EG' ' 

' * Cariaciáwiiàsíim-_Esaevarta 
t¡ 

  n_ _Junta comeram do Estado deMInas' Gerais _  _  cenmco ;egjsçro sob of? 5552930 em' 28f0??2D1'5 da Empresa EQULSANEAMENTO AMB|ENTAL LTDA, Nirá 31207500318 e prolocalo 15402957 
- zarcmznx 5, _Autantiçaçátx 4B39BAEFBCBüE669B93OFB6056E3A9DBC5D71 E3A. Mañnely de Pauta Bomfim - Secrãtáriaôeral. Para validar es: 
dncurnenta. acessa wvrwjucemgmggomb e informe' n° dqprótocoln 15l402.QB?'-ü e opúatgo da segurança JODM Esta cópia-foi autenticada; 

digitalmente e assinada em 2910712015 por  de 'Paula Bon-mm - Secretária-Geral. _ 

“- \ a7:  P39- 5 É 



ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURIDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 
CONVITE N” 02/2017 

A 

empresa Equi Saneamento Ambiental LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 

07.857.104/0001-66, por intermédio de seu representante legal o Sr Lucas Rezende Carvalho, 

portador do Documento de Identidade n° MG 10.952.283 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 

049.864.956-31, DECLARA, sob as penas de lei, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7° da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Passos, 28 de março de 2017. 

 
LUCAS REZENDE CARVALHO 

Identidade n° MG- l 0.952.283 

EQÚI SANEAMENTO An/¡BIENTAL LTDA EPP. 
RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 05 - CEP: 37.900-094 - PAssOs - MG 

(3 5) 3 522-7418 - (35) 999394634 - E-MAIL: EQUI. 0@GMA]1..COM 
CNPJ - 07.857.104/0001-66 

a a ü 1 a 



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

PROCESSO LICITATÓRIO N” 89/2017 
CONVITE N” 02/2017 

A 

empresa Equi Saneamento Ambiental LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 

07 .857. 104/0001-66, por intermédio de seu representante legal o Sr Lucas Rezende Carvalho, 

portador do Documento de Identidade n° MG 10.952.283 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 

049.864.956-31, DECLARA, sob as penas de Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), an. 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. 

Passos, 28 de março de 2017. 

ÁKÇLJ..ÚJLÀE.vx.i<LC.a.c.g;ÀX2 ...... .. 
LUCAS REZENDE CARVALHO 

Identidade n” MG- 1 0.952.283 

EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP. 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 05 - CEP: 37.900-094 - Passos - MG 

(35) 3522-7418 - (35) 99939-4634 - B-NIAIL: EQUI.sANEALtaNT0@GmJL.coM 
CNPJ - 07.857.104/0001-66 

@Iii 



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 Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificarnos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identiiicação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120750031 -8 07.857.1D4›'_0O01-66 ; 211022006 0110212006 

Endereço Completo: _ . -  Í ' - ' _ _ .. 

RUA DEPUTADO LOURENCO DE ANDRADEQZZ' SALA: 05; - BAIRRO CENTRO .CEP 37900-095 - PASSOS/MG 

Objeto Sociai; -- ' Ú _ ' ' ' ' s _ '  ' ' 

SERVICOS DE ENGENHARW E ADMINISTRACAO DE_ OBRAS, - _ 

Capital Social: R$ 100.000,00 ' . ' ' =" _ _ _  _ Microempresa ou u' ' Prazo de Duração 

CEM MIL REAIS ' . - Empresa de Pequeno_- 

Capital lntegrajiizardo: R$ 100.000,00 n _' - Porte ., n INDETERMINADO 

CEM Mu_ RENS  . n EMPRESA PEQUENO I: '  ' 

' ' - PORTE 

(Lei Complementar 
n°123I06) 

Sócio(s)IAdmlnist'rador(es) _ _ _ 

CPFINIRE Nome _ ' _ - . Term.. Mandato Participação ' Função 

133.215.446-87 JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO xxxxmt_ _. R$ 50.000,00' SÓCIQIADMINISTRADOR 
049.864.956ê31 LUCAS REZENDE CARVALHO _ ' xxxxxxx _' ..R$050.000,00 - SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: xXxxxxxx ' ' ' Situação: ATIVA ' ' ' 

Último-Arquivamento: 06108/2015 Número: 5558809 

Ato 316 - ENQUADRAMENTODE EPP 

NADA MAIS# _ ' - 

Belo Horizonte, 24 de Fevereiro de 2017 16:18 

mam v EPAULA IM' 

se RETÁRIAGE 

   
Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar oonñrmar a 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (wwwjuoemgmggovbr) e ciique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000485578 e visualize a certidão) 

mmuiiigiigggrguriII págmawerdw 
n 1  
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2810312017 Com provante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 

Contri buinte, 

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  
' R l ÃO 

ãííãíízfãliãããqías °°MP§g$Tg§o°§Àg§gÇ§fL° E DE 'âiiââãüiiãi““^ 

NOMEEMPRESARIAL 

EQUI - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) anna¡ 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRIIEHPAL 

11.120-011 - serviços de engglharia 'x 
Jcóoioo E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS sEcuN DARIAs 

14339-141 - Administração de obras 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR !DICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LooRADouRo NÚMERO COMPLEMENTO 

R DEPUTADO LOURENCO DE ANDRADE 222 SALA: 05; 

cEP aAIRRoIDIsTRrro MUNICÍPIO ur 
37.900-095 CENTRO PASSOS MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

TAMAEQCON TABILAU DAIR.COM.BR (35) 3521-6565 

ENTE FEDERATWD RESPONSÁVEL (EFR) 
1444!: 

SITUAÇÃO cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 
ATIVA 21I02I2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cADAsTRAL 

snLIAçAo ESPECIAL DATA DA SFFUAÇÃO ESPECIAL 

J bikini-lt !útil-EH 
I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n” 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 28i03I2017 às 09:26:10 (data e hora de Brasília). Página: 111 

 tçonsulta Q5Ê^=Í›Ç'3Q¡Í3J.Í $91.21?! i 

   Ptepasãr-P-ãginã_ 

.Pi7ii"":'“5*i”§g°. 'ÍÍ  
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cljgue agui. 

t l' á ina 
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28/03/201 7 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EQUI - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP 
CNPJ: 07.857.104f0001-66 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identiticado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-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 ng 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços <httpzllwww.receitajazenda.gov.br› ou <httpzlfwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n!? 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 11:28:48 do dia 07102/2017 <hora e data de Brasilia>. 
válida até 0610812017. 

Código de controle da certidão: 0FC8.3193.F255.BA8E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gera¡ ria internet: LIÍÍBZ//WWWJÍBZEIIOH-mg-QOV-bl' e 

2310312017 SEFÍNI G - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

cem-mao DE DEBITOS TRIBUTARIOS 23/03/2017 

"eílaüVa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
26/06/2017 

NOME: EQUI-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

CNPJ/CPF: 07.857.104/0001-66 

LOGRADOURO: DEPUTADO LOURENCO DE ANDRADE NÚMERO: 222 

COMPLEMENTO: SL 05, BAIRRO: CENTRO CEP: 37900094 

DISTRITO] POVOADO: MUNICÍPIO: PASSOS UF: MG 

Ressaivado o direito de a Fazenda Pi_íiblic_a Estadual cobrar_e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

'w 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 registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de__arro apiento, de septençaeng ação 
de se araçao Judicial, divorcio, ou de rtilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doa o de bens imoveis esta certid o somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l DesoneraçÉo do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da em rçsa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em ivicia Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de apiicativo disponibilizado pela 

=> Empresas => Certificação da utentlcldade ocumentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000200883085 

ma? 
irltpsz/MivwzfazendamQgOVJJrISdJDIrIISOLICDTID ETALH E_746?ACAO=VISUALJZAR&num PrOtoODlO= 2B170461 0778D&amenü cacaoMOdel= FOUABXN y. . . 1/1 



Prefeitura Municipal de Passos - MG 
C N D - Certidão Negativa de Débito Municipal Número: 27.771 

r Dados do Contribuint  NOME: EQUI _SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 
. CNPJ/CPF: 071357104000166  Endereço Completo: RUA DEP LOURENCO DE ANDRADE-ZZZ 
i Complemento: SALA 05  Bairro: CENTRO  Certiñcamos, sob a fé de nossos cargos, que revendo nesta repartição os livros de lançamentos de Impostos 

l Municipais, que inexiste débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima 
O identificado, ressalvada a Prefeitura Municipal de Passos o direito de cobrar qualquer importância que venha  a ser considerada dei/ida; e 

 
  
 

Passos, 28/03/2017     .  ;ff _' 0 ?Í . \  5,1/ ' - 'O 
g x ._ › _ . m.: M' . I\ " i i E _- 1 

g - 'e    Rendas - D¡reto\\ "' .;..*!1&__._?-.' ¡af- Chefe dàDiirisrãó-\ÊD e'  3;  xckü |_'__x_.«.'    r u_ -. 'gl  
VApDA POR soma    
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 1533x532;    í;;i~ííííiàñ D*   
-cAzxA 'Económica FEDERAL 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 07857104/0001-66 
Razão Social: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

Endereço: R ALABAMA 250 SALA 01 / JARDIM ELDORADO / PASSOS l MG / 
37902-100 

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: 28/03/2017 a 26/04/2017 

Certificação Número: 2017032802452240978817 

Informação obtida em 28/03/2017, às 09:23:22. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caíxa.gov.br 

w 
02%' 

https:lMww.sifge.eaixa.gmr.brIEmpresalcrflcrffFgecFsimprimirPapeI.asp?VARPessoaI\/iatriz=13652815&VARPessoa=13652815&VARUf=MG&VARln5c... 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EQUI - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.857.104/0001-66 
Certidão n°: 126574556/2017' 
Expedição: 28/03/2017, às 09:28:20 
Validade: 23/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

certifica-se que EQUI - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.857.104/0001-66, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

@kw 

0221 

Dúvidas e sugestões : cndttatst .jus .br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
' PASSOS 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva I Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: EQUl SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 
CNPJ: 07.857.104/0001-66 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPFICNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:Ilwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 28 de Março de 2017 às 09:25 

PASSOS, 28 de Março de 2017 às 09:25 

Código de Autenticação: 1703-2809-2509-0989-2108 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos l Certidão Judicial l AUTENTICAÇÃO 2 informando o 
código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foihasls). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 

de fraude.  1 de 1 

'n22 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
.x1 * _u 1 p_  

ÉÉÊ K     Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini- CEP 37.480-000 - Lambari - MG 

_ Telefax.: (35) 3271 1056 - SAC 0800-0352808 LAMBARI MG CNPJ 220407111000142 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para todos os fins e efeitos, que a empresa EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, com sede à Rua 
Deputado Lourenço de Andrade, 222. sala 05, Bairro Centro, Passos MG. CEP: 37.900-094, cadastrada no CNPJ 
n°. 07357210470001-66, isenta de inscrição Estadual, e CREA-MG n°. 36.884_ elaborou para o SAAE - SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI - MG, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civii José 
Alberto Rib_eiro Carvaiho, CREA-MG n°. 29.928lD, "ELABORAÇAO DE ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO E 
DE REVI SAO DAS TARIFAS PRATICADAS PELO SAAE DE LAMBARI -MG",conforme Contrato n°. 00612016. Í 
o Início do contrato:O9I03l2016 
o Término do contrato: 09/05/2016. 
o Quantiñcação: Unidade: 1 (estudo) 

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDA§ EM TODO O CONTRATO 

W 
O Estudofoi consolidado em 12 (dozemapítulos, apresentando de forma detalhada os seguintes conteúdos: 

o Introdução 
o Situação Econômica e Financeira Atual 
o_ Volumes de Agua e Esgoto 
o Movimento de Ligações e Economias 
o Tarifa Média Praticada 
o Tarifa Média cobrada 
¡Projeçgão das Despesas 
o Cálcütõ da Tarifa Média Necessária 

'ICtO DE NOTAS 

as 4.80 

  7435.29 

 
    __   f;  Lambari, 14 de jun de 2016. 

' ommeâá:    ' a na 

d_  WW- ' i 

É u# ABR 2017 e SAMUEL MARQUES MORAIS 
É mm DIRETOR DO SAAE  ÕPF: 079.967.896-14 TABE I /l "" i 4/ 

..../-r1"'“O ¡~   .CI ?ALIC- - püãâüâiÍi-'ÍG ' 
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' Certidão de Acervo Técnico - CAT CRE A- MG “ W m" “E519” “E "E5000 
 É __  Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1420160004113 

Conselo Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais AÍÍVÍÚBÚE COHCÍUÍÚB 

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 JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . referente à (s) Anotação (ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriteus): 
Profissional: JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Registro: o4.0.o00oo2992a . . . . . . . . . . . . ....RNP:14o373os79........................... . . . . . . . .  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Número ART: 14201600000003213348. . Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Registrada em:  . . . . . . . . . . . . ..Baixadaemz 9/5/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Forma de Registro: substituição . . . . . . . . . . . . . . . Participação Técnica: Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Empresa Contratada: ::QUI - situam-muro mensurar.. LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contratante: SERVIÇO no-rõnmio OE ÁGUA a ESGOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPFICNPJ: 220410711000122 

Logradouro: RUA PAULO GRANDINETTI VIOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°: 123. . . 

Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: SILVESTRINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......UF:MG . . . . . . . . . . . . ..CEP:37430-000 
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celebrado em . . . . . . . . . . . . . . \ünculado à ART: 14201600000003132765 
Valor do contrato: Rs 5500,00 . . . . . . . . . lipo de contratante: pessoa JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO . . . . . . 

Açãoinstitucional:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. 
Endereço da obralsenriço: RUA PAULO anamnese: vIoLn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°: 123. . . 

Complemento: ' . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: sILvEsTRINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cidade: LAMBARI. . . . . . . . . . . .z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UFZMG . . . . . . . . . . . . . . CEP: 37480-000 
Data Inicio: 30/3/2016. Conciusão efetiva: 9/5/2016. . Coord. Geográñcas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;' 
Finaiidade: saneamento Básico . . . . . . . . . . . . . . . . Código: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Proprietário: SERVIÇO AUTÔNOMO os neon s escore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..cPFlcNPJz 22040711000122 
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO ESTUDO SANEAMENTO snNEnusmO , Quantidade 1,00 , Unidade un . . . . . . . . 

Observações e 
snnsoenção os ssrooo :amêndoa-FINANCEIRO E os REVISÃO nas TARIFAS PRATICADAS pero seu'. m: 
LAMBARI-Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

í informações Complementares 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .. I 

CERTIFICAMOS, finalmente. 'que se encontra. vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 

conforme selos de segurança 148703 a 148703, O documento contendo 1 folheto). expedido pelo contratante 
da obra/serviço. a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Certidão de Acervo Técnico n° 142016000411312016 
2810612016 , 13:47:18 

1420160004113 
A CAT à qual o atesladc está vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá e validade no caso de modificação dos dados técnicos 

registro do atestado no Crea. qualitativos e quaniileüvos nela comidas, bem como de alteração da situação 
A CAT à qua] O atestado está vinculado constituirá prova da capacidade do registrada ART. 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o respansáve¡ técnico A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do 

indicado estiver ou venha a ser integrado ac seu quadro técnico por meio Cree-MG (mnnLcrea-mgiargbr) ou no site do Confea (wwwconfeecrgjir). 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penai 

propostas_ ' ' Brasileiro, sujeitando o autora respectiva ação penal. 
A CAT é válida em todo O terñtório national. _ _ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
" Av Alvares Cabral. 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte. CER301TO-Q1T 

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 233 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - wwwntoa-rngnnrehr 
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ANEXO VII - TERMO DE RENUNCIA RECURSAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 89/2017 
CONVITE N° 02/2017 

A 

Empresa Equi Saneamento Ambiental LTDA EPP, Inscrição estadual isenta, inscrita no CNPJ 

sob o n° 07.057.104/0001-66, com sede à Rua Deputado Lourenço de Andrade, 222 - Sala 05, 

Centro, CEP 37.900-094, no município de PassOsfMG, neste ato, representada por seu 

representante, O Sr. Lucas Rezende Carvalho, CPF 049.864.956-31, RG MG 10.952.283 SSP- 

MG, vem mui respeitosamente à presença desta Comissão Permanente de Licitação do 

Município 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° 89/2017, Convite n° 02/2017, OBJETTVANDO A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFÁRIA E DA ESTRUTURA 

TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ESTUDOS DA 

VIABILIDADE PARA A INCORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SOB A RESPONSABILIDADE DO SAAE. 

Por ser verdade, ñrmo o presente. 

Passos, 28 de março de 2017. 

./ .x3 a-  
LUCAS REZENDE CARVALHO 

Identidade n° MG- 1 0.952.283 

EQUT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP. 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA O5 - CEP: 37.900-094 - PASSOS - MG 

(35) 3522-7418 - (3 5) 999394634 - E-MAIL: EQUI. O@GMA1L.coM 

CNPJ - 07.857.104/0001-66 .ü Q 



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 89/2017 
CONVITE N” 02/2017 

A Signatária Equi Saneamento Ambiental LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 

07.857.104/0001-66, com sede à Rua Deputado Lourenço de Andrade, 222 - Sala 05, Centro, 

CEP 37.900-094, no municipio de Passos/MG, neste ato, representada por seu representante, o 

Sr. Lucas Rezende Carvalho, CPF 049.864.956-31, RG MG 10.952.283 SSP-MG, 

DECLARA, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 

obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Passos, 28 de março de 2017. 

kgçç.;.n.3,z,.e.a.ot..Ç.c.z..tacissü.......... 
LUCAS REZENDE CARVALHO 

Identidade n° MG-10.952.283 

EQÚI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP. 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 05 - CEP: 37.900-094 - PAssos - MG 
(35) 3522-7418 - (35) 999394634 - EMAIL: EQUI. o@GMAILcoM 

CNPJ - 07.857.104/0001-66 

da 
É 

:n20 





b¡ MARIALUCIA A ou RT DE ASTRO 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 89/2017    
Nadata e hora acima informadas, reuniu-se o Presidente e os demais membros Comissão Permanente de Licitação 
abaixo assinada, a ñm 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. 

    
07.857.104I0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 

13.251 .416/0001-24 ELIMAR VIEIRA VAZ ME 

18.525.823/0001-04 QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE ENGENHARIA E SAUDE CONSL 

X 

X 

X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 

documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem. 

   
Piumhi - MG, quinta-feira, 6 de abril de 2017 

Serv¡ o Aut. de Aua e Esgoto 

   iíosilaine Ferreira Silva Figueiredo 
CRETARIA VOGAL 

Sistema: MGFCompras - Habiiitacaootrpt PTOII 4-714 Í 2-017 Página 1 
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EXTRATO RESULTADQ DE HABILITAÇÃO REFERENTE AO CONVITE 02[2017- 
PROCESSO LICITATORIO 08912017 OBJETO: Prestação de serviços de 
consultoria especializada para elaboração de estudo de revisão tarifária e da 
estrutura tarifária dos_ serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade para a 
incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
residuos sólidos sob a responsabilidade do SAAE, conforme as especificações e 

quantidades constantes no Anexo I e II do edital. 
A Comissão Permanente de Licitação do SAAE de Piumhi-MG torna público as 

empresas habilitadas no processo licitatório citado acima: QVS-Qualidade de Vida 
com Sustentabilidade, Engenharia e Saúde_ Consultiva Ltda - ME, Elimar 
Vieira Vaz- ME, e Equi Saneamento Ambiental Ltda - EPP,a abertura das 
propostas dar-se a 02(dois) dias úteis após este julgamento de habilitação, no dia 
12 (doze) de abril de 2017 às 09:00 horas na sala de licitações do SAAE à Praça 
Zeca Soares, 211, em atendimento ao prazo recursal, conforme Art. 109 , Inciso 
1', alínea a, combinado com o parágrafo 6° da da Lei 8666/93 e suas alterações. 
Piumhi, O6 de abril de 2017. 

, 15%/ MARIA DAS GR " RREIRÀ BARROS GOULART 
es¡ nte da C.P.L. 

   "Í-:ãi-"L ..L. 
' DaPtEISE-DSAIAEElF-,Plumhl JW* 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

iiciacucsifüsaaegiumhimombi' (ZN PJ: 23.782.8l6f0!'!0l Ill 
Autarquia¡ ?Municipal (Lei 10.3.4590) Praça Zeca Soares, 2!¡ - (Ícntro w 37925-001] Pllífiíllríliivü? - 'Telefax 3133714332 

Ata Comissão Permanente de Licitações N° 03/2017 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DDS ENVELOPES DA 

PROPOSTA COMERCIAL - CONVITE 02/2017 - PROCESSO 
LICITATORIO 89/2017 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, a 

Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi, designada pelo Engo Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE, 

conforme Portaria n° SAAE-PIU-04/2017 de 02/01/2017, reuniu-se às 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 - Proposta Comercial - 

referente ao Processo Licitatório n° 89/2017, na modalidade Convite no 02/2017, 
em cumprimento ao Edital publicado, tudo nos termos da Lei 8.666/93, com suas 
posteriores alterações, com participação restrita às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da 
Lei Complementar n°123/06 e Lei Complementar Municipal n° 25/2010. 

Participaram desta reunião de abertura dos envelopes de proposta comercial 
os membros da Comissão Permanente de Licitação, não havendo nenhum 
representante das empresas convidadas. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, após habilitadas as empresas 
cadastradas, conforme Ata n° 02/2017 de 06/04/2017, foram abertas as propostas 
comerciais após comprovada a não violação destes pela Comissão Permanente de 
Licitação, cujo conteúdo foi rubricado pelos presentes que apresentou as seguintes 
empresas participantes: QVS-Qualidade de Vida com Sustentabilidade, 
Engenharia e Saúde Consultiva Ltda - ME, Elimar Vieira Vaz- ME, e Equi 
Saneamento Ambiental Ltda - EPP 

As empresas participantes apresentaram os seguintes preços conforme 
tabela abaixo: 

DESCRIÇAO DOS LICITANTES CREDENCIADAS VALOR GLOBAL 
SERVIÇOS (R$) 

Prestação de serviços de QVS-Qualidade de Vida com 26.700,00 
consultoria especializada Sustentabilidade, Engenharia e Saúde 
para elaboração de estudo Consultiva Ltda -ME 
de revisão tarifária e da 
estrutura tarifária dos Elimar Vieira Vaz- MAE 26.600,00 

.serviços de água e esgoto e 

estudo da viabilidade para a Equi Saneamento Ambiental Ltda - EPP 25.100,00 
incorporação dos serviços de 
coleta, transporte, 
tratamento e disposição final 
de residuos sólidos sob a 

responsabilidade do SAAE. 

Esta Comissão de licitação após análise e exame das propostas, à vista das 
exigências constantes do edital, chegou ao seguinte julgamento: 1° Lugar: Equi 
Saneamento Ambiental Ltda - EPP com a proposta no valor global de R$ 
25.100,00 (Vinte cinco mil e cem reais), 2° Lugar: Elimar Vieira Vaz- ME com 
a proposta no valor global de R$ 26.600,00 (Vinte seis mil e seiscentos 
reais ) e 3° Lugar: QVS-Qualidade de Vida com Sustentabilidade, Engenharia e 

Ô/KÊ 



 

"N 

. Maria das Graç Fer i arros Goulart 
Pres¡ t C.P.L. 

   
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iiciacucsçagsaacpiumhi.com.bi' (JNPJ: Zãffsziilb/llllüi 'i0 
.ualarquizi nlunêcigmal i Lei ¡1335/90) Praça Zeca Soares, 2! i - (Íeniro - 37925-000 PlíJâli-llfAlG - 'Telefax 3*-337I-IJ32 

Saúde Consultiva Ltda - ME com a proposta no valor global de R$26.700,00 ( 
Vinte seis mil e setecentos reais). 

O critério para a classificação das propostas foi o menor preço global, após 
verificada a sua compatibilidade corn o preço de mercado conforme consta do 
orçamento base. 

Esta comissão informou via telefone a todos os licitantes credenciados o 

resultado do julgamento das propostas. 
Nada mais a ser tratado recomendou o Sr. Presidente o encerramento desta 

reunião e em conformidade com o Artigo 109, Inciso 1, alínea "b", combinado com o 

parágrafo 6° da Lei n° 8666/93, a Comissão concede, a abertura do prazo para 
interposição de recursos, ficando o processo com vistas franqueada aos 

r interessados, Iavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada 
'pelos membros da comissão e , por mim Maria Luciana Goulart de Castro , que 
secretaria¡ a sessão. 

ll¡ 

f? 
Rosilaine Ferteira Silva Figueiredo 

Vogal da C.P.L. 



_ Serviço Aut. de Água e Esgoto  
E Praça Zeca Soares, 211 23.782.816¡  ,_ 

z Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 89 I 2017 

_ PREsTAçÃo DE§ERVIÇQS DE CONSULTORIA ESPEQILIAZADAVPARATELABORAÇÃO DE_ 

tb l UDC 

PFOCESSÓ de ¡ÍEÊÉUOÊE ESÍIÍJDOGHMÀBIHIBADÉÍPARA A INQORPORAÇÃO DO__S SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO 'E DISPO§IÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE 

_ ç RESPONSABILIDADE Do_ sERvIçosAUToNoMo DE AGUA E Esooro DE PILi_MI-iI-MG _ 

07.857.104/0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 

Número de parcelas: 1 Prazo p¡ primeira parcela: 5 dias 

Prazo de entrega: 90 dias do pedido Validade da proposta: 2610412017 

Condições de frete: Não se aplica Valor da proposta: 25.100,00 

Aceitação: Proposta aceita 

13.251.41sIooo1-z4 ELIMAR VIEIRA VAZ M E 
Número de parcelas: 1 Prazo p¡ primeira parcela: 5 dias 

Paazo de entrega: 'Validade da proposta: 26004/2017 
condições de frete: Não se aplica vam¡- da proposta; 25_5oo_oo 

Aceitação: Proposta aceita 

1a.525.a23Iooo-I.oà Qvcs QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE 
Número de parcelas: 1 Prazo pl primeira parcela: 5 dias 
Prazo de entrega: Validade da proposta: 26¡04I'2017 

Condições de frete: Não se aplica Va|or da proposta; 26_700_00 

Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDePropostasm .rpt Página 1 
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Serviço Autôno S. e Esgoto 
díretoriacxecnttivafêlsaaepitlmhí .... Lbr z TPJ: 23.7S2.8l6/00Ol10 

Autarquia ¡Viunicipat (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 w 3'? . - 00 PlUMHI/NIG w 'Telefax 313371-¡332 

PROPOSTAS COMERCIAIS 

/QVCJ QUALIDADE DE VIDA COM “ 
SUSTENTABILIDADE ENF. E SAUDE A  
CORRETIVA LTDA-ME. A E A 

/ELIMAR VIEIRA VAZ ME 

 S/EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL 
' LTDA 



 

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

. Proposta ao processo de compra: 89 I 2.017 .. _1s.525.a23roop1-o4 avos QUALIDADE DE vIpAmçoM SUSTENTABILIDADEENGEN 
Representante: Identiñcação: Recusado 

Validade prop.: 04/26/2017 Prazo de entregar Proposta aceita 

1 Lote único 

Cod produto Descrição do produto _ _ _ Quantidade 0 Preço unitário Total do item 

00000004667 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E PROGNOST 1,00 6700.00 6.700,00 

 
00000004568 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E F 1,00 5.000,00 5.000,00 

_Marca l Modelo I 

00000004666 PRESTAÇÃO DE 'SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARIFA H 1,00 8.000,00 8.000,00 

Marca l Modelo: I 
0 _ _Valorfotàjdo lotez_ 26.700,00 
Valorrtotal da broposta: 25_700_00 

Sistema: MGFCompras - Página 1 
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sAÂSiÊ   
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicimcoesciãasaacpiumliixoimbr (ÍNPJ: 233782816/000¡ lEl 

,àuiarqnizi Àlurlicãpai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares., 2! l--- 37925-000 P|l.??rll'i¡/~.\1G--Pfclcfax 37--3371-¡332 

COJi/II-SSÃO ,PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 
PROPOSTA FINAL 

Fornecedor: @Vais âuohdada de um.; com sualcn-l-sbalulazlp. fas. asma. formal. lidam 

CNPJ: .reggae 823; 0001.09 
Endereçor Qua Cunhal-MID, os Mina.: “LU Qoi. Gol-icons.: - @LL 3014411190.. MG 

Cód. Item a* 

Produto 
SAAE 

lr _Descrição dos Serviços Unid.. Quant. Preço 
Unitário 
Rai 

Preço 

Eâü 
Prestação de serviços de 
consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto e estudo 
da viabilidade para a incorporação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos sob a 
responsabilidade do SAAE, 
conforme especificações abaixo: 

Diagnóstico e prognóstico da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

04667 - 1 
SE 

01 

5*: 8 8 o É 300.06 

04669 2 Estrutura tarifária proposta referente à 

prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos. 

SE 01 

Som-cao Êido* 
Estudos econômicos e financeiros 
relativos à prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos. 

04668 3 SE 01 

amamos? Sim 
04670 4 Plano de ação para operacionalização da 

gestão dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos no âmbito do 
SAAE, incluindo minutas dos 
documentos legais. 

SE 01 

 
Estudo de revisão tarifária e da 
estrutura tarifária dos serviços de água 
e esgoto. 

04666 5 SE 01 

 É  
/W A 

VALOR GLOBAL ....................  ......................................................... .. R M .KRW 

¡T8.525.823/0001-Õ4E¡ 
QVCS-QUALIDADE DE VÍDA COM 

SUSTENTABILEDADE, EiêGEíélêARíA 
E SAUDE CüNSlJtlikiA LTDA - HE 

R. Cachoeira de ivfinas, 114 - íxpt. 901 

Gutierrez - CEF: 39.441-190 
BELQ HORIZONTE - HG 

M# 
"t-/Contratada 

57 



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

Piumhi - MG  Proposta ao processo de compra: 89 l 2.017 

dia  13.251 .41610001-24 ELIMAR VIEIRA   
Representante: Identificação: Recusado 

Validade prop.: 04/26/2017 PTEZO de 9009933 Proposta aceita 

1 n 'Lote' único' 

Cod produto _Descriçãodo produto __ 0 _ _ __ À 

00000004667 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E PROGNOST 1.00 5.100,00 5.100,00 

M rca l Modelo' I 

Quantidade Preço unitário Total do item 

       
     “HP”. .-.- . . M,  

00000004668 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E F 1.00 5.000,00 5.000,00 

I M delo'   
00000004005 PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISAOTÀÊIIÉA' É _00 0.30000 000000 

Marca I Modelo: l 
_ Valor _total do lotez_ 26.600,00 ' ' * vÉIor tota! da proposta: 2350030 

Sistema: MGi-'Compras - . Página' 1 
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projetos consultoria 

PROPOSTA FINAL 

Fornecedor: EJR Projetos e Consultoria 
CNPJ: 13251416/0001-24 
Endereço: Rlrianda n.° 248-SaIa 1 Bairro Novo Mundo CEP 37901-077, Passos-MG 
E-mail: elimar@ejr.eng.br 

Cód. Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Preço Preço 
Produto Unitário . Total 

SAAE 
Prestação de serviços de consultoria 
especializada para elaboração de 
estudo de revisão tarifária e da 
estrutura tarifária dos serviços de 
água e esgoto e estudo da 
viabilidade para a incorporação dos 
serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos sob a 
responsabilidade do SAAE, conforme 
especificações abaixo: 

Diagnóstico e prognóstico da prestação SE 01 5.100,00 5.100,00 
04667 1 dos serviços de coteta, transporte, 

tratamento e disposição final dos 
residuos sólidos. 

04669 2 Estrutura tarifária proposta referente à SE 01 5.100,00 5.100,00 
prestação dos serviços de coieta, 
transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos. 

04668 3 Estudos econômicos e financeiros SE 01 5.000,00 5.000,00 
relativos à prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos residuos sólidos- 

04670 4 Plano de ação para operacionalização da SE 01 3.100,00 3.100,00 
gestão dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final 
de resíduos sóiidos no âmbito do SAAE, 
incluindo minutas dos documentos 
legais. 

04666 5 Estudo de revisão tarifária e da estrutura SE 01 8.300,00 8.300,00 
tarifária dos serviços de água e esgoto. 

VALOR GLOBAL ............................................................................... .. R$ 26.600,00 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todas as 
despesas com tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios. 

ELIMAR VAZ 

ENGECMLEDESEG mms 
CREA-MGBBJUJD 

I ' _ Blig 1l1gnda. 24a - saiãoi 'áiqcàãaoãíiililâàío ÍECÊÉÃ 'sãfabiáâài Passos - Lie  ' ' ' ___._.¡-- :-,-..-CREÁ¡Í$9.¡$54 I CNPJ l3.25i.4]6IÍX)0l-24 f INSC. MUNIC. l8.243 l INSC. EST. lsenTCI 

Eng E n ha P | a   ,    '-  Tel: (351 3526-6070 - Cel: [35] 9 9981-2136 - Email: eir@e[r.eng.br - wwwejneng. 



prujetns cunsuharia 

Os preços ofertados são para pagamento em 01 (uma) parceia, 
correspondente a 100% (cem por cento) do valor dos serviços contratados a 

ser paga após a entrega do reiatório final do objeto iicitado dentro dos padrões 
exigidos no edital. 

RAZÃO:SOCIAL: EJR Projetos e Consultoria 
CNPJ: 13251416/0001-24 
REPRESENTANTE: Nome: Elimar Vieira Vaz 

Identif¡cação:68372/D CREA-MG 
Qualificação: Proprietário 
Prazo de execução: 90 dias 
Validade da proposta: 30 dias 

Passos, O4 de abril de 2017 

EJR Projetos e Consultoria EuMA W 13251416/0001-24 ENGWMDESEQDOW 

caaiusaaanm 

mzsizna/oooi-ãíl 
ELIMAR ViEIRA VAZ- ME 

l N RUA IRLANDA, 248 - SALA 01 
ovo MUNDO u - CEP 37901. 

PASSOS - MG O" N 

   l _Egg Irlgnda. 24a - Sü1d'0l"-'N6vÊ›'N-iokncio ;Ei-;Fàíêwãioíà 1060050500; Â h 

' ' ' ---r_¡_-_ r::- onerar-mass¡ I CNPJ 13.251.416/0001-24/INSCMUNIC. 18.243/ INSC. EST. nto '  a  _I _  - Tel: [35] 3526-6070 - Cel: [35] 9 ?981-2136 - Email: ejr@ejr.eng.br - Mvwejnan b: _ 



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

Piumhi - MG 

  Proposta ao processo de compra: 89 I 2.017 

e  3 ,07._0570.104¡0001-0§ _Eoul SANEAMENTO AMBIEQTALÀLTDAJEP? 
Representante: identificação: 

Validade prop.: 0412012017 Piazo de entrega: 90 dias do pedido 

Recusado 

Proposta aceita 

n 1 Lote únuieuo 

Cod produto Descrição do produto _ _ _Quantidade _ Preço unitário Total do item 

00000004667 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROGNOST 1,00 3.700,00 3.700,00 

Marca I Modelo: I        
00000004668    5.100,00 5.100,00 

a 

Marca I Mdelo:  
00000004666 PRESÇÀO DE SEVIÇSEE ' EVISÀ RIFA 1,00 3.000,00 8.000,00 

Marca/Modelo: I   _ _ _ _ _ _ _ k \ _Va_1_o¡jto7laa_Id0lo't'e: 25.100,00 _ n_ _- _ Valor lotàl E proposta: 25100.00 

Sistema: MGFCompras - Página  
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PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 89/2017 
CONVITE N” 0212017 

Em atendimento ao teor do Convite em epígrafe apresentamos nossa proposta Comercial para fornecimento 

do objeto nele previsto conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo II do ato 

convocatório. 

Cód 
Produto 
SAAE 

Preço 
Unitário 

Preço Unid. Total Item Descrição dos Serviços Quant. 

Prestação de serviços de consultoria 
especializada para elaboração de estudo 
da revisão tarifária e da estrutura 
tarifária dos serviços de água e esgoto e 

estudo da viabilidade para a incorporação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição lina¡ de resíduos 
sólidos sob a responsabilidade do SAAE, 
conforme especificações abaixo: 

04667 1 Diagnóstico e prognóstico da prestação dos SE 01 3.700,00 3.700,00 
serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos. 
Estrutura tarifária proposta referente a 
prestação dos serviços de coleta, transporte, SE 01 

tratamento e disposição ñnal dos resíduos 
sólidos. 

04669 2 5 400,00 5.400,00 

Estudos econômicos e ñnanceiros relativos a 

prestação dos serviços de coleta, transporte, SE 01 

tratamento e disposição final dos resíduos 
Sólidos. 

04668 3 5.100,00 5.100,00 

Plano de Ação para operacionalização da 
gestão dos serviços de coleta., transporte, 
tratamento e disposição ñnal de resíduos SE 01 

sólidos no âmbito do SAAE, incluindo 
minutas dos documentos legais. 

04670 4 2.900,00 2.900,00 

Estudo de revisão tarifária e da estrutura 
04666 5 tarifária dos serviços de água e esgoto. SE 01 8.000,00 8.000,00 

Valor Global (Vinte e cinco mil e cem reais). 25.100,00 

Prazo de Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da mesma. 

Prazo de Execução dos Serviços será de 90 (noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de serviço. 

oi 
EQÚI SANEAMIENTO AMBIENTAL LTDA EPP. 

RUA DEPUTADO IDURENÇO DE ANDRADE, 222 ~ SALA 05 - CEP: 37.900-094 - PASSOS - MG 

(3 5) 3522-7418 - (35) 999394634 - E-MAIL: EQUL O@GMAJL.c0M 
CNPJ ~ 07.857. 10410001456 



j¡ 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todas as despesas com tributos, ônus 

previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

Os preços ofertados são para pagamento em 01 (uma) parcela, correspondente a 100% (cem por cento) do 

valor dos serviços contratados a ser paga após a entrega do relatório ñnai do objeto licitado dentro dos 

padrões exigidos no edital, conferências e apresentação da nota ñscal sem emendas ou rasuras, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis; sob pena de multa de 0,5%, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura. 

Equi Saneamento Ambiental LTDA EPP 
CNPJ: 07.857.104/0001-66 
Representante: Lucas Rezende Carvalho 
CPF: 049.864.956-31 
Qualificação: Sócio 

Passos, 29 de março de 2017. 

LUCAS REZENDE CARVALHO 
Identidade n” MG-10.952.283 

EQÚI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP. 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 05 u CEP: 37.900-094 - Passos - MG 
(3 5) 3522-7418 - (35) 999394634 - E-MAIL'. EQULSANEANIENTO@GMA]L.COM 

CNPJ - 07.857. 10410001456 



5 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo 450020559011000 mmeauiondeaimm A INc 

Classificação de propostas do processo de compra 89/ 2017 

PRESTAÇÃO oe SERVIÇOS oe CONSULTORIA ESPECILIAZADA PARA_ ELABORAÇÃO DE É 

TRANSPORTE. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 
RESPONSABILIDADE no SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DEPIUMHI-MG 

Lote: 1 Lote único “ 

00000004666 PRESTAçgçO DE SEVIQÔS DE ESTUDO DE RÉVISQO TARIFQRIA E DA ESTRUTURA TARIFQRIA D SERV 

Fornecedor Quantidade Valor unit. Status 

071357104/0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 1.00 8.000,00 Vencedor 

13_251415/0001.24 ELIMAR VIEIRA VAZ ME 1.00 8.300,00 Vencido 

11152582310001-04 QVCS 0003105015_ oe VIDA COIVLSUSTÊNTASILIDADE 1,00 0.000,00 Vencido 

000004667 PRESTAQQO DE SERVIÇOS DE DIAGN:STICO E PROGNSTICO DE COLETA, TRANSPORTE, TR SERV 
Fornecedor Quantidade Valor unit. Status 

07.857 104/0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 1,00 3.700,00 Vencedor 

13_251415/00o1-24 ELIMAR VIEIRA VAZ ME 1,00 5.100,00 Vencido 

11152582310001-04 QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE 1.00 6.700,00 Vencido 
u-.u-u-.n . --.ui ..-nuamu . 

00000004668 PRESTAQQO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS ECONIIMICOS E FINANCEIROS RELATIVOS DE COL SERV 

Fornecedor Quantidade Valor unit. Status 

07135710410001-56 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 1,00 5.100,00 Vencedor 

132514151000144 ELIMAR VIEIRA VAZ ME 1.00 5.000,00 Vencido 

111525323100010:: Qvcs 0000105015_ DE V195 OOMÊHUSTÊNTASILIDADE 1,00 5.000,00 Vencido 

00000004669 PRESTAQQO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA TARIFQRIA PROPOSTA REFERENTE A SERVIÇOS II SERV 

Fornecedor Quantidade Valor unit. Status 

071157104/0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 1,00 5.400,00 Vencedor 

13251416/0001-24 ELIMAR VIEIRA VAZ ME 1.00 5.100,00 Vencido 

/315323/0001-04 9YÉ§.9II!°1E.'P*§ÉÊ PÊYPB_FPNIÉIFTÊEFIIHLID^DE 1-°° 5-°°°-°° V°"°“° 
00000004670 PRESTÀQÇO DE SERVIÇOS DE PLANO DE A900 PARA OPERACIONALIZAQQO DA GESTQO DO SERV 
Fornecedor Quantidade Vaior unit. Status 

071357104/0001-66 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 1,00 2.900,00 Vencedor 

132514161000144 ELIMAR VIEIRA VAZ ME 1.00 3.100,00 Vencido 

1852532310001-04 QVCS QUALIDADE DE VIDA COM SUSTENTABILIDADE 1,00 2.000,00 Vencido _ 

Sistema: MGFCompras - classiñcacaoüePropostasm .rpt 
Página 

ORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, 



EXTRATO RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA REFERENTE 
PROgESSO N°' 8912017. ÇONVJE N° 0212017. OBJETO: Prestação de 
serviços de consultoria especializada para elaboração de estudo de revisão tarifária 
e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade para a 

incorporação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
residuos sólidos sob a responsabilidade do SAAE, conforme as especificações e 

Ê quantidades constantes no Anexo I e 11 do edital. .Esta Comissão de licitação após 
análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do edital chegou 
ao seguinte julgamento: Licitante Vencedor: Equi Saneamento Ambiental 
Ltda - EPP, com a proposta no valor global de R$ 25.100,00 (Vinte cinco mil 
e cem reais) O 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, passando a contar prazo para interposição de recursos, em 
conformidade com o Artigo 109, Inciso I, alinea “b", combinado com o parágrafo 6° 
da Lei n° 8666/93. Piumhi, 12 de abril de 2017. 

      

ñ 

MARIA DAS GRAÇAS ' A BARROS GOULART 
Pres te C.P.L. 

' CERTIFICAMOS PARA 

A0 nisPosro NO Anriãgmrz ,ã MÉÊEN"" "'L " UBEIA __ Nm 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816I0 

Piumhi - MG A 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 89 I 2017 

 
. A Autoridade Competente responsável por este ato, verificou o processo 0891201 7, e o validou obtendo os 'resultados 
t_ discriminados abaixo. 

l 

I 

i 

i 

1 

i 

i       5 07.857.104/0001-68 EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 25.100,00   
 Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

5a::nrx;ãá“:i3 ain't. ch; _. .;:=   _ _  
Piumhi - MG, terça-feira,___18_ de abril de._2_01_7 

?farm te; v Éh! (à 

1' 'ÍLL-:ArTJ-CW 'Jjlil 

   i -Ã- u 'Í ÍFÍÍ.:  Ç Í    3 . . 

1 'JH '..»"'.zÉ1'!ÍrJ1I.. '  ;v 2 ' i”- " ~   
'Te-aaaiwg; :ie QüéQKÉJdaÂSÍIiTH*Me-Iomrtu-n,  .   = - ç. E -' 

Diretor  .,_,,-__ _v a _ 

ae¡.:~.r._22'r.s“:'<':› .-"›.I"JIT::;E'tx¡:.'x-É z nã.; iL-rv  
4-; sizirsaãzaô Dara ais) ízr.zta.iz“itaa=ísi &iíí“~:nyís;f.=í- t _i t:   .' .   i e  

 Ui ira.. u... \Êu '  _ l 

mJl' ..-_.  

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaoUtrpt Prot: 3359 i' 2017 



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

Piumhi - MG 

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

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 25.100,00 
(vinte e cinco mil, cem reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

'x3 

 Piumhi- MG, segunda-feira, 24 de abril de '2017 

= odçcio da Silva Melo 
é Diretor 

xx] " 

ProtocoIo..... 5.505 l' 2017 24/04/2017 00200200 

i N° Processo... 2 I 2.017 

I TÍPO 07006530" Processo de compra 
| 

I 

Modalidade"... Convite 

Responsável... 

í Finalidade ...... .. Hgmomgação 

Sistema: MGFCompras - TennoneHomologacaooi .rpt 
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'Servi   ço Aut. de ágio-a e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211  CNPJ: 23.782.315f0001-10 

  i'  Criada pela Lei 1035190 

Nota de Empenho 

Data de Emissão' 

24/0452017 

Número 

003321201 7  
Inscrição Estadual: ISENTO 

CitgageiEstado: PASSGSÍMG 

Favorecido: EQUI SANEAMENTO AMBlENTAL LTDA-EPP 

Endereço: RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 SALA 5 - CENTRO 

CNPJICPF: 07.857.104Í000i -66 

FAX: 3535227418 

Tei.: 3599394634 

CEP: 379021' 00 

Fonte¡ de Recurso: 100 -. Recursos ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

Atividade: 03.001 .00O.17.122.0021 .2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (0061 -3) 

Subelemento da Despesa: 05 - Serviços Técnicos Profissionais 

Compra Processo de Licitação n Contrato Tipo de Empenho: Empenho Global 

N": 00089/2017 Modalidade: Convite N°: 0026/2017-00 Regime de Despesa: Regime Normal 

Da* 1 02/03/2017 N°: 000022017 i Data: 24/04/2017 

Data: 091031201 7 
n i . . Valor _Valor 

fa_ item Descrição Unidade Qtde Unnáño Tata¡ 

VALOR OuE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇÃO 'DE SERVIÇOS DE OONSULTORIA 
'EsPEcILIAzADA PARA ELABORAÇAO DE ESTUOO DE REVISAO E ESTRUTURA TARIFARIA 

nos SERVIÇOS OE AGUA E ESGOTO E ESTUOO OA VEABILIDADE PARATNOORPORAÇAO 
DOS_ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPDSIÇAO FINAL DE 

-RESEDUOS SOLIOOS SOS A RESPONSABILTOAOE OO SAAE. 7 _ A _ 

0001. PRESTAÇÃO OESEVIÇOS OE ESTUDO DE REVISÃO TARIEÁREAEJÇJA ESTRUTURA _ SERV _ . 1 Rs 3.000,00 5.000,00 . 

TARIEARIA. OOSSERVIÇOS DE AGUAEESGOTO  z . . _ . _. _ .o . _. . . . . p_ . . . 

0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OIAGNOSTIÇO E PROGNÓSTIÇO DE COLETA, SERV 1 R$ 3.700,00 3.700,00 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DOS RESIOUOS SOLiDOS . . 

0003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE-ESTUDQS-EÇONÕMIQOS E FINANOEIROSRELATIVOS DE SERV .1 Rs 5.100,00 5.100,00 

'COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DiSPOSlÇAO FINAL OOS R RESIOUOS SOLIOO 
0004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OE ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA REFERENTE A SERV ' 1 R$ 5.400,00 5.400,00 

SERVIÇOS DE_ COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDISPOSIÇAO FINA AL OOS e 

RESÍDUOS SOLIOO 
0005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO OEAÇAOPARAOPERAOIONALIZAÇÀO OA GESTÃO . SERV . 1 Rs 2.900,00 2.900,00 

A” ' DOSSERVIÇOS OE COLETA, TRANSPORTE-;IRATAMENTO E DIPOSIÇ ÇÃO-FINAL DE 

RESIOUOS SOLIOOS _NA AMBITO DO SSAEIINCLUINOO MINUTAS_ OOS OOOUMENTOS LEOAI 

M SaIdo'A-nteriOr:117.126,09. Total Desta: 25.100,00 Saldo Atual: 92.026,09 

lniporta o presente em R$ Rs 23.109,00 (Vinte e cinco mi! cem reais) 

I Contadora 

i i* .Í 
sairia Vilel GàulartÍQueiroz -. M04 0911.00.49 Édécio da Silva Meio 

Diretor Executivo 

LIOUIOAQÁO_ _ 

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da-,I-.ei Fed Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal. 4320f64)  I _' _ ¡ I 
'  ' “ ' ' ' ' '- ' Odécio de Silva Melo 

Doc: Diretor Executivo 

RECIBO DESPESA PAGA 
Recebüemos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: 

Piumhi, ______›' l Agência: 

EQU! SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP conta: 

Nome: cheque n°: 
RG n": ' 

n. .aa 4320/64) 

ORDEM DE PAGAMENTO  

  
 

  
 

incluído p0r Sávia Vileia Goulart Queiroz 



 
Serviço Autônomo de ua e Esgoto 

d¡retoriacxccutivargígsaae ' ¡uhimo . C\ - E m: 23.732.sl6/000nn í í 

.Autarquia Municipaí (Lei 1035F90) Praça Ze Soure. l - 37925-000 PlllMflliñíG - 'Telefax 37-337f-1332 

 CONTRATO N°26/2(_)17 

EgUISANEAMENTO%% 
AMBIENTAL LTDA-ME 



  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepi¡Lmhtcombr CNPJ: 23.782.8l6/|l00110 
;iutarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2.11- 37925-000 PTUNIHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2017 

CONVITE N.° 02/2017 

CONTRATO N° 026/ 2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

CONTRATADO: Equi Saneamento Ambiental Ltda -EPP 

Entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG, autarquia municipal criada pela Lei n° 1.035/90, com 
sede à Praça Zeca Soares, 211- Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ. 

n° 23.782.816/0001-10, adiante designada CONTRATANTE, 
representado neste ato por seu Diretor Engenheiro Dr. Odécio da Siiva 
Melo, brasileiro, casado, Eng°i 'Civil Pós Graduado' em Saneamento 
Básico e Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n° M. 
645.658 SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, residente e domiciliado 
nesta cidade de Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais, e a 

empresa EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP, inscrita no 
CNPJ n° 07.857.104/-0001-66, com Sede à Rua Deputado Lourenço de 
Andrade n° 222, sala 05, Bairro Centro, na cidade de Passos-MG, 
adiante designada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. José 
Alberto Ribeiro CarvaIho,_sóCio, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador do RG MG-57.709/SSP-MG e inscrito no CPF n° 133.215.446- 
87, fica justo e Contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas posteriores alterações, mediante as seguintes 
Cláusulas e Condições: - o A 

CLÁUSULA PRIMEIRA:-DO_OBJETO A  
Este Contrato tem como objeto a-elaboração, pela CONTRATADA, 

de serviços de consu_|toria especializada para eiaboração de estudo de 
revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e 

estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços _de coleta, 



 
Serviço Autôomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaegiumhi.eom.br CNPJ'. 23.782.8l61'0901]0 
Autarquia lvlunicipai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21 l- 37925-000 PlUMHI/MG ~ 'Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob ea 

responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG, conforme especificações 
constantes no edital, Termo de Referência, bem como na Proposta 
Comercial/Planilha de Preço da CONTRATADA que compreendem o 
desenvolvimento e detalhamento dos seguintes serviços: 

1)- Estudo de revisão tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto. 
a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE para 
esclarecimentos gerais, coleta de dados financeiros, técnicos, 
administrativos e de documentos legais; 
b) avaliar a estrutura tarifária vigente, considerando as categorias de 
consumo e respectivas faixas de consumo; 

c) analisar a composição dos custos relativos à prestação dos serviços 
de água e esgoto, considerando as despesas de exploração e os planos 
de investimentos, e suas projeções para os próximos 4 (quatro) anos. 

cl) determinar a tarifa média necessária para garantiro equilíbrio 
econômico-financeiro da_ prestação dos serviços; ' 

e) propor nova estruturatarifánia considerando_ a cobrançaçclo consumo 
real, a partir de 1 m3, com a instituição da taxa de disponibilidade e 
reestruturação das categorias, subcategorias e classes de consumidores 
bem como das respectiv-as faixas de consumo; 

2)- Diagnosticoe prognóstico da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

a) realizar reunião inicial com gestores e técnicos do SAAE e da 
PREFEITURA para definir os serviços que deverão ser assumidos pelo 
SAAE, ressaltando que a cobrança só pode ter como fato gerador a 
coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos 
domiciliares e assemelhados; 

b) elaborar o diagnóstico e o. prognóstico dos serviços a serem 
assumidos pelo SAAE, com o objetivo de avaliar a infraestrutura 
existente, sua adequabilidade-e eventuais problemas, bem como 
estabelecer um plano de ação para curto, médio e longo prazo; 

3)- Estudos econômicos e financeirosírelativos à prestação\de 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposiçãofinal _dos 
resíduos sólidos. 

wa _ Ê 
E ;Á 20a 
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Serviço Autônomo de Água e Esoto 
!icilacoes@saaeginmhi.com.'br (ÍNPJ: 23.782.816/0001l0 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

a) avaliar a composição econômica dos custos decorrentes da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos domiciliares e assemelhados, considerando as despesas de 
exploração, a depreciação de ativos e a necessidade de investimentos 
de curto, médio e longo prazo; 
b) determinar a receita necessária para a 'obtenção e manutenção do 
equilibrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando, inclusive, eventuais subsídios 

governamentais de responsabilidade do poder público; 

c) definir a metodologia para o cálculo dos custos unitários da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos domiciliares e assemelhados, bem como a forma de cobrança 

desses serviços; 
4)- Estrutura tarifária proposta referente à prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos. ' - ' 

a) propor estrutura tarifária _para prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e 
assemelhados, considerando as categorias de serviço e as faixas de 

geração de resíduos; 

5)- Plano de ação para operacionalização da gestão 'dosserviços 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos no âmbito do' SAAE, incluindo minutas dos documentos 
legais. 
a) apresentar um plano de ação para operacionalizar a 'gestão dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos no âmbito do SAAE, incluindo, dentre outras, a formalização dos 

aspectos jurídicos/legais; 
b) elaborar minutas dos seguintes documentos legais e normativos: 

- minuta de le¡ de reestruturação do SAAE formalizando a prestação dos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição finaI_de resíduos 
sólidos pela Autarquia¡ e _ ' ' A ' l 

- minuta de lei que_ institui a cobrança pela prestação dos ,serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 

ll* @ 
fel 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicitacoesggsaaegiumhi.com.hr CNPJ: 2.3.782.816f000l10 

_Autarquia Municipal (Lei 1935/90) 'Praça Zeca Soares. 211- 37925-900 PlUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
- minuta de regulamento da prestação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos; 

c) apresentar o estudo de viabilidade técnica e econômica realizado 
para os gestores e membros do corpo técnico do SAAE e da 
PREFEITURA, para esclarecer sobre o seu conteúdo e dirimir dúvidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SUBORDINAÇÃO LEGAL 

A presente contratação se vincula a. Lei n° 8.666/93 com .suas 
posteriores alterações, aplicando-se nos casos omissos o disposto na 
legislação civil vigente. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços deverá ser executada diretamente pelo 
CONTRATADO não podendo ser objeto de cessão, transferência ou 
subcontratação, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob 
pena de aplicação-de sanção, inclusive rescisão, utilizando as melhores 
técnicas e práticas aplicáveis, considerando em suas atividades a 
participação de gestores e membros do corpo técnico do SAAE e da 
PREFEITURA. ' ç 

A versão final dos trabalhos deverá ser apresentada em 4 
(quatro) vias encadernadas em tamanho final A4 ou A3 (ABNT) 
acompanhadas do respectivo CD ROM contendo a totalidade dos 
mesmos em forma que possibilite reprodução impressa dostrabaihos e 
sua consulta em computador. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Por motivo de força maior, alheia a vontade da CONTRATADA, que 
impossibilite o cumprimento da prestação de serviços contratado, esta 
deverá indicar outro fornecedor a CONTRATANTE, capaz de cumprir 
com o objeto nas mesmas condições deste contrato e sob sua total 
responsabilidade, até a resolução dos 'motivos que ensejam tal 
alternativa. - 

_PARÁGRAFO SEGUNDO 

O fornecedor indicado pela CONTRATADA deverá ser informado 
com antecedência a CONTRATANTE, ficando condicionado a prestação 
de serviços a aprovação desta última. 



     __ _   _a 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhLcOmJJr CNPJ: 23.782.816/000110 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou 
inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará, de forma 
alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo o 
CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 

.PARÁGRAFO QUARTO 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de não aceitar a execução 
dos serviços em desacordo com o previsto neste contrato e seus 
anexos, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Ficará restrita tão somente a CONTRATADA na forma legal e 
pertinente aos serviços ora avençados, toda responsabilidade civil, 
criminal e/ou trabalhista, concernente á periculosidade e outras que 
devem nortear a obra empreitada. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança de todos os 
trabalhadores nas obrase _serviços aqui licitados, Obr_¡gando-se ,ao 
cumprimento das disposições legais referentes_à segurança, higiene e 
medicina do trabalho. 

CLÁUSULA, QUARTA: PREÇO E PAGAMENTO 

O valor global dos serviços será de R$ 25.100,00 ( Vinte cinco, mil 
e cem reais), conforme discriminado na Proposta Comercial /Planilha de 
Preço da CONTRATADA. ç 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento decorrente da concretização do objetoideste 
contrato será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo. de Agua_ e 
Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, em 01 (uma) parcela, 
correspondente a 100% (cem por cento) do valor dos serviços 
contratados a ser paga após a entrega do relatório final do objeto 
licitado dentro dos padrões exigidos no edital, conferências _e 

apresentação da nota fiscal sem emendas ou rasuras, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis; sob pena de multa de 0,5°/o, ou fração ( pro rata 
die), sobre o valor da fatura 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesfâsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.7828 16000110 
Autarquia Municipal (Lei 1935/90) Praça Zeca Soares, 21 l- 37925-600 PIUMHÍ/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

1.1- se o objeto não for entregue conforme condições deste Convite, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  
A CONTRATANTE, identificando qualquer divergência na nota 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO  
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. 

PARÁGRAFO QUARTO ç 

O pagamento devido á CONTRATADA será efetuado por meio de 
depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, 
eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as 

partes, sem nenhum ônus para o SAAE. . 

PARÁGRAFO QUINTO 

Uma vez paga_ a_ importância discriminada na nota fiscal, a 
CONTRATADA dará ao CONTRATANTE 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 QUINTA: po PRAZO_ DE EXECUÇÃO DOS 'SER Vrgos 

O prazo de execução_ :do objeto deste contrato' será 'de 90 
(noventa) dias, contados após o recebimento da Nota de Empenho e 
assinatura do contrato. 

CLÁUSULA_ SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da 
dotação orçamentária consignada no Programa: 17.122.0021.2165 
e Elemento 3.3.90.39 , do orçamento do SAAE em vigor, segundo o 



     
1 ...._ ' 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacocs@saaegi umhi.com.br CN PJ: 23.782.816/000l10 

Autarquia ilrlunicipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG r Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei nO 4.320/64, em combinação com inciso V, 
do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, 
da Lei Complementar n° 101/2000. 

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA CONTRATADA  
A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por danos e 

prejuízos que causar á CONTRATANTE , coisa, propriedade ou pessoa de 
terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços, sem 
quaisquer ônus para o SAAE de Piumhi, ressarcimentos ou indenizações 
que tais danos ou prejuízos possam causarf 

A CONTRATADA se obriga a cumprir a prestação de serviços 
especificadas neste contrato, bem como cumprir todas as exigências 
legais pertinentes ao instrumento licitatório Convite 02/2017. 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas_ na licitação, 
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se. obriga _a cumprir todas cláusulas deste 
contrato bem como as demais especificadas no edital e na Lei 8.666/93, 
sempre observando o interesse público. 

CLÁUSULA oITA yA: VTGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato_ será de 120 (cento e vinte) 
dias, iniciando-se na data de 24/04/2017 e encerrando-se. na 
data de 22/08/2017,.com eficácia legal a partir da publicação de seu 
extrato, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo 
aditivo, conforme art. 507 _da 'lei 8666/93. _ _ 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com asalteraçõesque lhe foram impostaspela Lei 
Federal 8.883/94, o presente Contrato será, cancelado, garantidos, às 
suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

.PARÁGRAFQ-ÚNICO m) É 



 
Serviço Autôn e gua e Esgoto 

licitacoesfgsaaegiiamhi.c0m.br CNPJ '. 217821516100011!) 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHUMG - 'Feiefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE .DE LICITA ÇÃO 

Após assinatura do contrato, a contratada deverá encaminhar a 

contratante, cópia da ART da elaboração dos projetos junto ao CREA- 
MG, ou entidade de classe representativa da profissão, devidamente 
quitada. 

CLÁUSULA NONA - Da Alteração do Contrato 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 
65 da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse do SAAE, com a 

apresentação das devidas e adequadas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como O 

recebimento e a conferência do objeto do contrato , será realizado pelo 
servidor do SAAE Eng° Odécio da Silva Melo Matrícu_Ia n° 0001 
observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no edital, 
observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° -0 servidor do SAAE Eng° Odécio da Silva Melo atuará _como gestor 
e fiscalizador daexecuçãodo objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e_ a fiscalização de que ,trata estacláusula 
não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo 
correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA_ é_ obrigada a assegurar _e facilitar o 
acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo SAAE, bem como 
permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela 
Diretoria do SAAE. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

O SAAE não se responsabilizará por contatos realizados com 
setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses¡ previstas, 
expressamente, neste Contrato. 

_ ' PARÃGRAFP:TERCEIRÓ 
O acompanhamento e ,a fiscalização de que trata estarcláusula não 

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

 



serviço Autõrno de Ag e Esgoto 
licitacoesgàaaegiumhixorrhbr CNPJ: 23.782.816f00l31l0 

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

COMISSÃO PERMANENTE _DE LICITA ÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS sANgõEs 

Pela inexecução das condições estipuladas, a Contratada ficará 
sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 
Federal n.° 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 
cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Será aplicado multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o 
valor global do fornecimento dos serviços, quando o adjudícatário, sem 
justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a 

obrigação assumida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

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

RARÁGRAFQRRIMEIRO 

As partes _contratantes poderão, observada n a 

conveniência da CONTRATANTE, promover a rescisão amigável do 
contrato através de termo próprio de distrato. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO 



"W 
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Serviço Autônomo de Agu e Esgoto 
licitacoesggsaaepiumhiatombr CNPJ: 23.782.8I6/000l10 

Autarquia ilríunicipa¡ (Lci 1035/90) Praça Zeca Soares. 211- 37925-000 PIUMHUMG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na 
Imprensa Oficial em forma resumida, em obediência ao disposto no 
parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram o presente contrato o Edital Convite n° 02/2017, os 
Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX› assim como a proposta de 
prestação de serviços firmada pela CONTRATADA, para que juntos 
tornem um só efeito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Piumhi-MG, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja, 
para a solução de qualquer pendência atinente a este contrato. 

E por estarem assim ajustados, as partes firmam o presente 
contrato, em 02 (duas) vias para um só efeito, depois de lido e achado 
conforme na presença de duas' testemunhas. 

l Piumhi-MG, 24 de abril de 2017 

;là A 

SERVIÇO AuTôNoMo-LJEVÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MÍG e 

Eng° Odécio da Silva Melo 
piretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

AOKÉ mizalÚg-íàiuçib* 
EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP 

Sr. Sr. José Alberto Ribeiro Carvalho 
Sócio Administrador 

RG n° M- 233.419 
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  Serviço Autônomo de Ago 
licitacoes@saaegiumhixombr 

PROPOSTA FINAL 

CNPJ: 23.782.S16f0001]0 
.âtutarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

Serviços de consultoria especializada para elaboração de estudo de 
revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e 
estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob a 

responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG. 

Fornecedor: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP 

CNPJ: n° 07.857.104/0001-66 
Endereço: Rua Deputado Lourenço de Andrade n° 22, sala 05, Bairro 

Centro, Passos-M 

  

04667 

Prestaçao de de 
consultoria especializada para 
elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos 
serviços de água e esgoto e estudo 
da viabilidade para a incorporação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e. disposição 'final de 
resíduos _ ,sólidos sob a 
responsabilidade do SAAE, 
conforme especificações abaixo: 

Diagnóstico e prognóstico da prestação 
dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento" 'e disposição final' dos' 
resíduos sólidos. 

SE 
01 3.700,00 

 

3.700,00 

04669 Estrutura ta_rifária proposta _referente à¡ 
prestação 1 dos serviços' 'de Coleta; 
transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos. 

'SE .01. r .5.-499›99 i 

5.400,00 

04668 Estudos econômicos e financeiros 
relativos à prestação de serviços de 
coieta, .transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos. 

SE O1 5.100,00 5.100,00 

04670 P|_ano de ação paraoperacionalização _da 

gestão dos serviços de coleta, 
transporte, __ tratamento_ e disposição 
finai de resíduos sólidos no âmbito do 
SAAE, _ _eigciu_indo, e mingtas , d_os 

documentos legais. 

SE 01 2.900,00 2.900,00 



SANDÍÊ  
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

licitacoes@saaegianmhi.com.hr CNPJ: 23.782.816l0001 10 

Autarquia Municipal (Lei 3035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PfUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE.DE LICITA ÇÃO 
04666 5 Estudo de revisão tarifária e da SE 01 8.000,00 8.000,00 

estrutura tarifária dos serviços de água 
e esgoto. 

VALOR GLOBAL ............................................................................... .. R$25.100,00 

ÀOQIPIÕ  ea( ?Can/ç X. » 

EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP 
Sr. José Alberto Ribeiro Carvalho 

Sócio Administrador 
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geavrço AUTÕNQMO DE ÁGUA E ESGOTQ DE PIUMHI-Mg: EXTRATO 
DE CONTRATO N° 02612017: Referência: Processo Licitatório n° 

 
89/2017, Modalidade: _Convite n° 02/2017. Contratante: SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. Contratada: EQUI 
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP. Objeto: Serviços de 
consultoria especializada para elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e 
estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob a 
responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG. Valor Global dos Serviços: 
R$ 25.100,00( Vinte cinco mil e cem reais). Vigência: 120 
(cento e vinte) dias, iniciando-se na data de 24/04/2017 e 
encerrando-se na data de 22/08/2017. Dotação Orçamentária: 
Programas: 17.122.0021.2165 e Elemento: 33.90.39 . Eng° Odecio 
da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 24 de abril de 

2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRFMENTO 

A0 D STO NO ARTIGO 72_ DA  
y. 

AVISODOICÍPIOEPORTA DET SPARNC . 

PIUMHI, a2    
Maüggífliiís Ferreira Barros Goulart e Fina Setor Administrativo 

ncesro - SAAE PlumhlIMG 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA DE M|NAS GERAIS - CREA-MG 

CERIIDAD DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 008400Í17 
VALIDA ATE 31 DE MBRCO DE 2018 

CERTIFICAMOS 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) TECNICOÍS) NOS TERMOS DA LEI N. S194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. 
CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA 

PESSOA JURIDICA, BEM 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 OBTIDO ATRAVES DA 

CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU 

SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL 

DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA 

UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO 

POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO 

CORRETA ou ATUALIZADA DO REGISTRO_ * t * t * * * * * * * k * t * * w * k * * t * * * k * *   E     9r*ir*'k'kt'k*1r**k*k)\'5\'*'kt****ikkkk*'k'kir*'k*kirirk'kk******k******* 

RAZAO SOCIAL: EQUI - SANEAMENTO AMIENTAL LTDA 

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO LOURENCO DE ANDRADE, 222 SALA O5 CENTRO 

PASSOS - MG CEP: 37900094 
CNPJ: 07.857.104/0001-66 PROCESSO: 03346406 
REGISTRO NO CREA-MG: 036884 EXPEDIDO EM: 08/05/2006 
CAPITAL SOCIAL: R$100.000,00 (CEM MIL REAIS à 

------------------------ -- REsPoNsAvEL(EIs) TECNICO(S): ---------------------------------- 
NOME: JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO como RT DA EMPRESA EM O8/05/2006 
CARTEIRA: 29928/D EXPEDIDA EM 13/08/1982 PELO CREA-MG 

RNP: 1403730639 
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/1990 ATE 15/03/1990 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 EXCLUIR ALINEA PRC * 

ESPECIALIZACAO: 
CURSO ESP EM ENGENHARIA EM SAUDE PUBLICA E AMBIENTAL 

INST.ENSINO:FACULDADE DE SAUDE PUBLICA*UNIV DE SAO PAULO 

DT.INIC.CURSO:l7/02/1992 DT.CONCL.CURSO:ll/12/1992 

NOME: LUCAS REZENDE CARVALHO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 28/01/2011 
CARTEIRA: 126061/D EXPEDIDA EM 30/11/2010 PELO CREA-MG 

--------------------------------------------------------------------------- -- continua ... 
PAGINA 1 DE 3 

Averaida Álvares Cabrai 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP. 30170 - 917 - (31)3299 8700 

U8w2830273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHC)REüONN_DEENGENHNWAEAGRONOWADEMWASGERNS-CREAMG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMRO: 008400117 
VALIDA ATE 31 DE MORCO DE 2018 

RNP: 1408432650 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

----------------------------- -- OBJETIVO SOCIAL: 

CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE: DIAGNOSTI- COS, ESTUDOS, 

ÊROJETOS E PLANOS PARA DIRETORES, CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO, RESIDUOS SOLIDOS E DRENAGEM URBANA, ASSESSORIA TECNICA E 

ADMINISTRATIVA A PRESTADORES DE SERVI- COS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

RESTRICOES: 
EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS- TANTES EM SEU 

OBJETIVO SOCIAL. EXCLUSIVAMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM AS 

ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUA- DRO TECNICO. 

----------------------------- -- NOTIFICACAO PREVENTIVA: 

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 

336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAIS APLICAVEIS A 

'k*'k******'k* 

****i**i**** 

ESPÉCIE_*aE-kttit-k-k*i*à****t**irskt-¡l-k-ka-*ir-A-*i-*irtit-kic** 
------ --:----›------------- HISTORICO DE ANUIDADES -~-----------›------------------------ 
ANO:2006 PARC. U GUIA:07269s0 PG:30/O5/2006 VL: Rs 191,33 REGIAO: MG OcOR:OUIIAoO 

ANO:2007 PARC. U GUIA:8692030 PG:30/03/2007 VL: R$ 493,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2008 FARC. U GUIA 2060320 PG:31/01/2008 VL: R$ 305,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2009 PARC. U GUIA:8831246 PG:29/O1/2009 VL: R$ 318,60 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:20l0 PARC. U GUIA:8859519 PG:31/01/2010 VL: R$ 336,00 REGIAO: MG OCOR QUITAD0 

ANO:2011 PARC. U GUIA:8885696 PG:28/02/2011 VL: R$ 373,53 REGIAO: MG ocOR:QUITA0o 

ANO:2012 PARC. U GUIA:2372924 PG:02/O4/2012 VL: Rs 714,00 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:20l3 EARC. 1 GUIA:8944542 PG:24/01/2013 VL: R$ 147.55 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2013 RARC. 2 GUIA:3104993 PG:30/04/2013 VL: Rs 147,55 REGIAO: MG OCoR:QUITAOO 

ANO:2013 PARC. 3 GUIA:3116022 PG:3l/O5/2013 VL: R$ 147,55 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2013 FARC. 4 GUIA:3129517 PG:28/O6/2013 VL: RS 147,55 REGIAO: MG 0COR:QUITADO 

ANO:2013 PARE. 5 GUIA:3144443 PG:31/O7/2013 VL: Rs 147,55 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2014 PARC. U GUIA:9000053 PG:31/O3/2014 VL R5 782,51 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2015 PARC. U GUIA:9062939 PG:02/02/2015 VL: Rs 707,40 REGIAO: MG OCOR:QUITADO 

ANO:2016 PARC. U GUIA:9150623 PG:01/02/2016 VL: R$ 777,29 REGIAO: MG 0COR:QUITADO 

ANo:2017 PARC. U GUIA:9208294 PG:31/01/2017 VL- RS 852,10 REGIAO: MG 0COR:QUITADO 

CERTIDAO 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 NUMRO 00840012017. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. ir*k*à:*k*1r**â'**'k***ír~kir********** 
PAGINA 2 DE 3 

COntlHUEJ. . . . 

Avenida Álvares Cabral 1600. Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CER 30170 - 917 - 

08002836273 (Ouvidoria) - 08000312732 (atendimento) - www.crea-ng.org.br 
(303299 370o 



4/ 
SERVIÇO PÚO FEDERAL 

CONSELHO REGÍONAL DE ENGENHARÍAE AGRONOMÍA DE MÍNAS GERNS - CREAJKTJV 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIBICÀ  008400/"17 

mma ATE 31 n:: 'muco nr. 201a 
E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CQEFORDEE PORTAREA N° 290 DE 29/11/2012. A 
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM_ CRIMÊEBEVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * *KE*'“*~»* * * * * * * * * * * * * * * 

------------------------------------ -- FIM --------------------------------«-------------- 

O 

*w 

I PAGINA 3 DE 3 

\ Avenida Álvares Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP. 30170 - 917 - (31)3299 B700 

¡ 00002830273 (ouvidoria) - 08000312732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA~NFZ5 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA ~ 

NUMRO: 017818/2017 
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2018 

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.I94, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1956, COM O(S) TITULO[S) ABAIXO. 

POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO No ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) AIS) 
ATRIBUICAO(0ES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * A x * * * * * * * * * * * * * * * * * A * A 

CERTIFICAMOS MAIS OUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE OUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * A * * * * 
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * * * * * * * A * * * * * A I * A 

--------------------------- «- DADOS DO PROFISSIONAL --------------------------------~----- 
NOME DO PROFISSIONAL: JOSE ALSERTO RIBEIRO CARVALHO 

CARTEIRA: MG-29923/D REGISTRO: 0A.0.000D02992S RNP: 1403730679 

DATA DO REGISTRO: 13/08/1982 
REGISTRO PROVISORIO N". 04.9.0000a1I913 NO PERIODO DE: 06/07/1981 A 06/01/1982 
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO No PERIODO DE: 01/01/1990 ATE 16/03/1990 

CPF: 133.215.446-S7 
ENDEREÇO: RUA ALAEANA , 250 BAIRRO: JARDIM ELDORADO - PASSOS - MG 

CEP: 37.902-100 

DATA DA COLACAO DE GRAU:l5/09/1981 
ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL _*__T*"_”_:;_-í____í ---------- --- ATRIEUICOES i--"*r --------------- -›- ------ '_F____777_f”_ 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 EXCLUIR ALINEA PRC 

------------------------------ -- ESPECIALIEACAO ------------------------------------------ 
CURSO ESP EM ENGENHARIA EM SAUDE PUBLICA E AMBIENTAL 
INST.ENSINO:FACULDADE DE SAUDE PUBLICA-UNIV DE SAO PAUEE 

DT.INIC.CURSO:17/02/1992 DT.CONCL.CURSO:11/12/1922 

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 017318/2017 FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 

i*X'k'k****kkià**ie***i**^k*****'kkk*** 
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. * * * * * * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * 

------------------------------------ -- FIM ---------------------------------------~------- 
PAGINA 1 DE I 

Avenida Álvares Cabra! 1600, Bairro Santo Agostinho, Beio Horizonte - MG - CE? 30170 - 91? - (303299 8700 

08002830273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - wwwCrea-nrgorgbr 
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_ Serviço Aut. de Água e Esgoto bm Nota de Empenho ÊFL_ 

“ 7 ' e 1  Praça Zeca Soares. 211 '-3 _g5  CNPJ: 23.7s2.a1s70001-1o _ _ _ , _ É¡ 
__ _í Numero Data de Emrssao Pagm J' p 

'- Criada pe” “ii 1mm” 0033272017 2470472017 171  , __ .t.  1*:: Piumhi- MG   
Favorecido: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP 

Inscrição Estadual: ISENTO 

Endereço: 

cirgqqefEstado: PASSÇSIMG 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE. 222 SALA 5 - CENTRO 

CNPJÍCPF: 07.857.104/0001-66 

FAX: 3535227418 

Tel.: 3599394634 

CEP: 37902100 

Elemento de Despesa: 3.3.9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Subelemento da Despesa: 05 - Serviços Técnicos Profissionais 

Fonte; de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

código de Aplicação: 110.00 - Gera¡ 

Aâividade: 03.001 .000111220021 .2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Juridica (0061-3) 

Compra Processo de Licitação contrato Tipo de Empenho: Empenho Global 
N°: 0008972017 Modalidade: Convite N°: 0025/2017-00 Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 0270372017 N°: 0000272017 Data: 2470472017 ' 

Bata: 0970372017 
. . _. z - Valor Valor. 

n N fkitem Descrição Unidade Qtde_ unüáño Tuta¡ 

' VALOR OuE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO OESERVIÇOS DE CONSULTORIA 
'isPEciLmzAoA PARA ELASORAÇAO DE ESTUDO DE REVISAO E ESTRUTURA TARIFARLA 
nos SERVIÇOS OE ÁGUA E ESGOTO E ESTUDO DA VIABIUDADE PARAmcORPORAçAO 
OOSSERVIÇOS OE COLETA. TRANSPORTE. TRATAMENTO E Disposição-FINAL DE 

RESiDUQS SÓLIDOS sos ARESPONSABiLlDADE oo SAAE. , _ _ _ _ 0001 . PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE ESTUDO DE REVISÃO TARLEARIA E_ DA ESJÍRUTURA e_ SERV _ _ 1 R$ 3.000,00 _ 0.000,00. 

TARIFARIAOOSSERWÇOSDEÁOUAJTEESOOTO  e _a . .. . _ . .E _ .. _ . . , _. .  .- _ n. í 

0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OrAoNOSnpO E PROGNÓSTIÇO DE CQLETA, SERV 1 Rs 3.700,00 3.700,00 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DlSPDSlÇAOFINAL oOs RESIDUOS SOLIDOS . 

0003 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS oEESTuoOs EQQNÔMlçOS E siNANcerRosReLATrvçs OE SERV . 1 . Rs 5.100,00 5.100,00 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E O7SPOS1çAO FINAL nos R RES7OUOS SOLIDO T _ 

0004 PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ESTRUTURA TARu=ARaA PROPOSTA REFERENTE A SERV ' 1 R$ 5.400,00 5.400,00 

sERyiços OE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EDiSPOSiÇÃO PINA A'L DOS ' 

RESIDUOS SOLIDO 0005 PRESTAÇÃO oEsERwçOs DE PLANOOEAÇAOPARA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO . SERV. 1 Rs 2.900,00 2.900,00 

- ' - DoSsERwçQs DE COLETA, TRANSFORTE-;TRATNMENTO E DIPOSIÇ çÃouFtNAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS NA AMEITO SSAELINÇQLJINQÀO_ 7717NUTAS 00s OOOUMENTOS LEOAI 
' E e ~ CONFERE com o ORIGINAL. 

SE ACHA ~- RQUlVA DO NES FA 

saído-Anterior: 117.120,09 Totai Desta: 25.100,00 

' É, rnporta o presente em Rs' R3"? '.10 .00 (vinte e cinco mil ;em reais) ' 
_ R¡ . 7 

T' r. .ajyik-L  
Sávia We¡ Goulart .Queiroz -. 0716-1007.: 470-9 

A Contadora ' 

'.;73"°°~ -  - 

@demo da Silva Meio 
Diretor Executivo 

LITQUIDA r ÃO¡  _ a _e 

Atestoa liquidação desta despesa (Artigo 63 em¡ Pederar 4320764) E 

ORDEM DE PAGAMENTO  
Autorizo 0 pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federa14320764) 

 

 
 

1 :_:_; 7T . 7 7  -'“  '- " Odéoio da Siíva Melo 
Doc: Diretor Executivo 

REcaeb" i 'i o" . DESPESA PAGA' 
Recebüemos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: 

Piumhi. ______I 7 . Agencia: 

EQUI SANEAMENTO AMEIENTAL LTOA_EPP conta: 

Nome: Cheque n°: 

RG n°: 5 

incluido 007 Sávia \Iiiela eoúián Queiroz 



("N 

Via dO Contr 

ART de Obra ou Serv¡   ~ 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Ç 14201700000003803403 Lein°6.496, de 7 de dezembro de 1977  ' i  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais à 

 
Êy-_w 1. Responsável Técnico 

'JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO 

  
Titulo profissional: RNP: 1 403730679 

Í ENGENHEIRO CIVIL í 

l 

í: Empresa conlralada: 
!EQUI - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

Registro: 0 4 . 0 . 0000029928 

Regislro: 36884      z Dados do Conu-am  
iCmlralanle: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 

wiLogradcuroz PRAÇA ZECA SOARES 

cum; 23.782.016/0001-10 
N": 000211 

Bairro: CENTRO 

UFzMG 

Cdebrado em: 24/04/2017 
Tpo de coniratanie: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

í! Cidade: PIUMHI CEP: 37925000 

. Cmtralo: 026/2017 
._ Valor: 25 . 100 , 00    
i_    r &Dados da Obralserviço 

Logradouro: PRAÇA ZECA SOARES 
Í N°: 000211 

à Bairro: CENTRO 

  
Cidade: PIUMHI UFMG CEP: 37925000 

Daadeinício: 24/04/2017 Previsãodeténnino: 24/07/2017 
Fhalidade: SANEAMJENTO BÁSICO Proprietário: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO cum: 23.782.816/0001-10  *TZÃíJiEáÉlãEÉrEàI TI"II“"MI”"“”TI"TI“NTI I híãáíé7 
1 - ExEcUçAO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, SANEAMENTO, LnapEzA URBANA COLETA E 1.00 un 

TRANSP ESTUDO DE VIAEILTUAOE ECONÔMICA, SANEAMENTO, SIST.DE ABASTECIMENTO DE 1.00 un 

AGUA 

Pçxãsaoirmsão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desia ART '› 

" Itá-BEBÉ; oes ~~----~~-~~---›» _ , , 
'TUDO 'EAPIFaâRIO E STUDO DE vTAsTLIoAoE, OOLETA. TRANSPORTE E ozsposzçae pneu. nos RESIDUOS SOLIDOS. . .   ñ Declarações --  

   
 

w alnlormações 
- A ART é válida somente quando quitado, mediante apresentação do comprovante 

?Entidade de Classe 
ASS . ENG. ARQ. AGRON. PASSOS _ 

do pagamento ou oonferénua no site do Crea. 74-- Sl Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

mm.crea-mg.org.hr ou wmoonfeaprgizr 
Dakaserem verdadeiras as ¡nfomaçües ac' - A guarda da via assinada da ART será de raponsabllidada do profissional e do 

contratante com o obielivo de documentar o vinculo contratual. 

VALOR DA OBRA: R5 R$251.100,00. ÁREA_ DE. ATUAÇÃO: 

CIVIL, 

CIVIL. 

 
 

CREA-M 
axu-intaum¡ . «nham 

.gps-amam. ,mai- 5  
DE ÁGUA E ESG CNP*- 2 3'7°2'°16¡°°°1'1°Ê mwErea-mg org hr ¡ D800 0312732 - 

2“M”'W“:_W'R_ ÍÍÊ7Õ"EÚ_Í0M1T7_F4V-\Êñor FEE; 214 , BWÍW-"Ww-WTUSÊÉ Número-Íõíõíãõõt-D-ÓÊT-Êíñí 

décio da Silva Melo 
DIRETOR EXECUTIVO 

SAAE PlumhlfMG 

  



 
Iicitacues@saacpiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816I000110 

Autarquia Municipal (Lei 103590) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - 'Telefax 37-3371-1332 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do Primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato n° 026/2017 referente solicitação prorrogação do prazo 
para execução dos serviços bem como para vigência do contrato pela 
empresa EQUI SANEAMENTO AMBIEMNTAL LTDA - EPP referente a 
Carta Convite n° 02/2017 , Processo Licitatório n° 89/2017. 

Piumhi,23 de agosto de 2017 

q x77 

-- Maria das ?STF Ferreira Barros Goulart - si ente da C.P.L. 



Passos, 19 de julho de 2017. 
Encaminhado via e-mail. 

A0 
SERV|Ç0 AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

PIUMHI - MG 

Senhor Diretor, 

Com relação ao Contrato 026/2017 para elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade 
para incorporação dos serviços de coleta, transporte tratamento e disposição final 

dos residuos sólidos pelo SAAE, em razão de atraso na elaboração dos _respectivos 
produtos, devido ao nível de complexidade que a execução das tarefas requer, 
solicitamos a prorrogação de prazo do respectivo contrato por mais 45 (quarenta e 

cinco) dias, com alteração da Cláusula Quinta cujo prazo de execução passará para 

135 (cento e trinta e cinco) dias e alteração da Cláusula Oitava cuja vigência passará 

para 165 (cento e sessenta e cinco) dias. 

Contando com a concordância de V.Sas., desde já agradecemos e nos 
colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Cordialmente, 

à im 
José Alberto Ribeiro Carvalho 

Diretor 

EQUI SANEAMENTO AMBlENTAL. LTDA, 
RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 5 - CEP: 37.900-094 e Passos - MG 

(35) 3522-74¡ S - (35) 9939-4634 

CNPJ -07.35?.lO4/000l-66 



Fwd: ADITAMENTO PRAZO CONTRATO 

1de1 

Assunto: Fwd: ADITAMENTO PRAZO CONTRATO 

De: Jose Alberto Ribeiro Carvalho <jarc.carvalho@gmail.com> 

Data: 27/07/2017 15:55 
Para: licitacoes@saaepiumhi.com.br 

Cordialmente, 

José alberto. 

EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 05 

CEP: 37.900-094 - PASSOS - MG 

FONE: (35) 3522-7418 (35) 99939-4634 

CNPJ: 07.857.104/0001-66 

-------- -- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Jose Alberto Ribeiro Carvalho <'arc.carvalho@ maíi.com> 

Data: 24 de julho de 2017 15:01 
Assunto: ADITAMENTO PRAZO CONTRATO 

Para: Oclécio Melo <odeciosznelo@gmail.com> 

Boa Tarde Odécio, Encaminha Oficio solicitando aditamento de prazo no Contrato dos estudos tarifários e estudo de viabilidade. 

Cordialmente, 

José alberto. 

EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 05 

CEP: 37.900-094 - PASSOS - MG 

FONE: (35) 3522-7418 (35) 99939-4634 

CNPJ: 07.857.104/0001-66 

Anexos:- 

402 - ADlTAMENTO PRAZO PlUMHLpdf 416KB 

27/07/2017 15:57 



SAÁÊWÉ   
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoeü_ saaegiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.816/0601-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PIUMHIIMG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE os LSCITAÇÃO 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026[2017 

_ Que entre si fazem, de um lado SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, já qualificado, neste ato 
_ representado por seu Diretor Eng° Odécio da Silva Melo, também já 

qualificada, e de outro lado a empresa EQUI SANEAMENTO 
AMBIENTAL LTDA -EPP, já qualificada, neste ato representado pelo 
Sr. José Alberto Ribeiro Carvalho, também já qualificado, e isto, em 
face do Contrato n° 026/2017, que tem por objeto a elaboração de 
serviços de consultoria especializada para elaboração de estudo de 
revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto 
e estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob a 

responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG, lavrado entre a 
CONTRATANTE em 24 (vinte e quatro) de abril de 2.017 por força do 
Processo Licitatório NO 89/2017, Convite NO 02/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por mais 
45 (quarenta e cinco dias) as seguintes cláusulas do Contrato 
original_ de número 026/2017: Cláusula Quinta -DO P_RAZO DE 
EXECUÇAO DOS SERVIÇOS e Cláusula Oitava-PRAZO VIGENCIA DO 
CONTRATO, conforme entendimento entre as partes e por interesse 

púbhco. 

CLÁUSULA SEGUNDAr 

A presente prorrogação se justifica em razão de atraso na 
elaboração dos respectivos produtos, devido ao nível de 
complexibilidade que a execução das tarefas requer, conforme 
justificativa da contratada em anexo . 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

A prorrogação que se refere na cláusula anterior encontra-se 
amparada nas cláusulas quinta e oitava do Contrato n° 026/2017, 
e no Art° 57 § 1° Inciso II e § 2° da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

iii/xi 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoe$saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816í00l)1-'E0 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIJMG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA: 

A vigêncialdo prazo do Termo Contratual será: Cláusula Quinta 
-DO PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS; prorrogação de 45 
(quarenta e cinco dias) iniciando-se na data de 24/07/2017 e 
encerrando na data de 07/09/2017, e Cláusula Oitava- DO PRAZO 
VIGÊNCIA DO CONTRATO, prorrogação de 45 (quarenta cinco) dias 
iniciando-se na data de 23 (vinte três) de agosto de 2.017 e 

encerrando na data de 07 (sete) de outubro de 2017. 

CLÁUSULA QUINTA: 

Ficam ratlficadas em todos os seus termos e condições as 

demais cláusulas do contrato original 
E por estarem assim ajustados, assinam as partes o presente 

Aditivo Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença das testemunhas Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart e Maria Luciana Goulart de Castro. 

Piumhi-MG, 2o de julho de 2017 

R 

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

piretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

MJ?! bhbowõ  Cova  
EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP 

Sr. José Alberto Ribeiro Carvalho 
Sócio Administrador 

íiííám%“ 
Maria s F. Barros Goulart RG ng_,' .2.1 .826 

Maria Ílhucàaja Goulart deÍÍãstro RG n° - 233.419 
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SERVIÇO_ AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGQTO DE PIUMHI- 
_MQEXTRATQ PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
26/2017: Referência: Processo Licitatório n° 89/2017, Modalidade: 
Convite n° 01/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 
E ESGOTO. Contratada; EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 
EPP Objeto: prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco dias) as 
seguintes cláusulas do Contrato original de número 026/2017: 
Cláusula Quinta -DO PRAZO “DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e 
Cláusula Oitava-PRAZO VIGENCIA DO CONTRATO, conforme 
entendimento entre as partes e por interesse público. A presente 
prorrogação se justifica em razão de atraso na elaboração dos 
respectivos produtos, devido ao nível de complexibilidade que a 
execução das tarefas requer, conforme justificativa da contratada . 

Vigência: A vigência do prazo go Termo Contratual será: Cláusula 
Quinta -DO PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS; prorrogação de 
45 (quarenta e cinco dias) iniciando-se na data de 24/07/2017 e 

encerrando na data de 07/09/2017, e Cláusula Oitava- DO PRAZO 
VIGENCIA DO CONTRATO, prorrogação de 45 (quarenta cinco) dias 
iniciando-se na data de 23 (vinte três) de agosto de 2.017 e 
encerrando na data de 07 (sete) de outubro de 2017. Eng° Odécio da 
Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 20 de julho de 2017. 

TO CERTIFICAMOS PARA nus DE CUMPRWIEN 

A0 DlSPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI ORGÂNICA 

0 'reta m0 
_ IPAL que PUBLQUEI l0l.=l.=..___ 
Miguumlc Q c¡ @à 86213 NO QUADRO DE 

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.- 
AVISO no MUNICÍPlOE 

PlUMl-ll 

      ~  .n. 
= .. .ÊAÍEÊlumM-MG 



Serviço Autônomo de Áua e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.c0m.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816l000l10 

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

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do Segundo Termo Aditivo 
ao Contrato n° 026/2017 referente solicitação prorrogação do prazo 
para execução dos serviços bem como para vigência do contrato pela 
empresa EQUI SANEAMENTO AMBIEMNTAL LTDA - EPP referente a 
Carta Convite n° 02/2017 , Processo Licitatório n° 89/2017. 

Piumhi,04 de setembro de 2017 

MW d Maria das Gra rreira Barros Goulart 
P i en da C.P.L. 



Re: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO SAAE PIUMHI MG 

Assunto: Re: REFERENTE PRiMElRO TERMO ADlTiVO SAAE PIUMHI MG 

De: Jose Alberto Ribeiro Carvalho <jarc.carvalho@gmai|.com> 

Data: 19/09/2017 14:52 
Para: Diretoria <diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde Maria das Graças, 
Com relação ao contrato estou solicitando um aditivo de 45 dias. 

Contando com a sua atenção, 

Cordialmente, 
José alberto. 

EQUI SANEAMENTO AMBlENTAL LTDA 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA O5 

CEP: 37.900-094 - PASSOS - MG 
FONE: (35) 3522-7418 (35) 99939-4634 

CNPJ: 07.857.104/0001-66 

q Em 12 de setembro de 2017 17:05, Diretoria <diretoriaexecutiva@saaepiumhicom.br> 

OSCfEVEUZ  EQUl SANEMANENTO LTDA 

 REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO A0 CONTRATO 26/2017  Vimos informar que o prazo de execução dos serviços conforme consta na cláusula quinta  do contrato é de 90 (noventa) dias e conforme primeiro termo aditivo firmado em  20/07/2017 foi prorrogado a execução dos serviços por mais 45 dias isso é finalizando em  07/09/2017. informamos que poderá ser prorrogado a execução dos serviços por mais 45  dias a contar de 08/09/2017, caso interesse favor manifestar via oficio com data de  04/09/2017 o interesse em prorrogar por mais dias a execução do objeto do  contrato n9 26/2017 referente ao processo licitatório n9 89/2017. 

 No aguardo estamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

l 

1 de 2 19/09/2017 15:4 



Re: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO SAAE PIUMHI MG 

 Atenciosamente, 

ã  Maria das Graças 

 Licitações e Contratos 

 Este email foi escaneado peio Avast antivirus.  https://www.avast.com[antivirus 
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Passos, 4 de setembro de 2017. 
Encaminhado via e-mail. 

AO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA e ESGOTO 

PlUMHl - MG 

Senhor Diretor, 

Corn relação ao Contrato 026/2017 para elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade 

para incorporação dos serviços de coleta, transporte tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos pelo SAAE, em razão de atraso na elaboração dos respectivos 
produtos, devido ao nível de complexidade que a execução das tarefas requer, 
solicitamos a prorrogação de prazo do respectivo contrato por mais 45,(quarenta e 

cinco) dias, com alteração da Cláusula Quinta cujo prazo de execução passará para 

180 (cento e oitenta) dias e alteração da Cláusula Oitava cuja vigência passará para 

210 (duzentos e dez) dias. 

Contando com a concordância de V.Sas., desde já agradecemos e nos 
colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Cordialmente, 

à 
José Alberto Ribeiro Carvalho 

Diretor 

EQÚI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. 
RUA DEPUTADO IJOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA S - CEP: 37.900-094 - PAssos - MG 

(35) 3522-741 8 - (35) 9939-4634 
CNPJ -07.S57.104/0001-66 



SAAÊSÉE 
ÊEEMÉEH 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoegsaaegíumhhcommr CNPJ: 23518231 6/0001-10 

Autarquia Municlpal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 FlulVlHl/MG - 
Telelax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

2° TERMO ADILIVO AO CONTRATO 029/2917 

, Que entre s¡ fazem, de um lado SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, já qualificado, neste ato 
representado por seu Diretor Eng° Odécio da Silva Melo, também já 
qualificada, e de outro lado a empresa EQUI SANEAMENTO 
AMBIENTAL LTDA -EPP, já qualificada, neste ato representado pelo 
Sr. José Alberto Ribeiro Carvalho, também já qualificado, e isto, em 
face do Contrato n° 026/2017, que tem por objeto a elaboração de 
serviços de consultoria especializada para elaboração de estudo de 
revisão tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto 
e estudo da viabilidade para a incorporação dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos sob a 

responsabilidade do SAAE de Piumhi-MG, lavrado entre a 
CONTRATANTE em 24 (vinte e quatro) de abril de 2.017 por força do 
Processo Licitatório NO 89/2017, Convite NO 02/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar por mais 
45 (quarenta e cinco dias) as seguintes cláusulas do Contrato 
original__de número 026/2017: Cláusula Quinta -DO PARAZO DE 
EXECUÇAO DOS SERVIÇOS e Cláusula Oitava-PRAZO VIGENCIA DO 
CONTRATO, conforme entendimento entre as partes e por interesse 

público. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

A presente prorrogação se justifica em razão de atraso na 
elaboração dos respectivos produtos, devido ao nível de 
complexibilidade que a execução das tarefas requer, conforme 

justificativa da contratada em anexo . 

cLAusuLA TERCEIRA: 

A prorrogação que se refere na cláusula anterior encontra-se 
amparada nas cláusulas quinta e oitava do Contrato n° 026/2017, 
e no Arto 57 §_ 1° Inciso II e § 2° da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

l*  



SAAÊYÉ 
.P E EBMHÉ 

Serviço Autônomo de Águ e Esgoto 
licitacoegsaaep¡umhLcomJIr CNPJ: 23382.31 61000140 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 31025-000 PIUMHIIMG - 
Telefax 376371-1 332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA: 

A vigência do prazo go Termo Contratual será: Cláusula Quinta 
-DO PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS; prorrogação de 45 
(quarenta e cinco dias) iniciando-se na data de 08/09/2017 e 

encerrando na data de 23/10/2017, e Cláusula Oitava- DO PRAZO 
VIGENCIA DO CONTRATO, prorrogação de 45 (quarenta cinco) dias 
iniciando-se na data de 08 (oito) de outubro de 2.017 e encerrando 
na data de 22 (vinte dois) de novembro de 2017. 

CLÁUSULA QUINTA: 

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as 

demais cláusulas do contrato original 
E por estarem assim ajustados, assinam as partes o presente 

Aditivo Contratual em O2 (duas) vias de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença das testemunhas Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart e Maria Luciana Goulart de Castro. 

Piumhi-MG, 04 de setembro de 2017 

M: 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
piretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

3m (Wow kÊáig/ÀL. 
EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP 

Sr. José Alberto Ribeiro Carvalho 
Sócio Administrador 

     flui_  - F. Barros Goulart : si!   



Passos, 28 de setembro de 2017. 

A0 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

PIUMHI - MG 

Senhor Diretor, 

Com relação ao Contrato 026/2017 para elaboração de estudo de revisão 
tarifária e da estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto e estudo da viabilidade 
para incorporação dos serviços de coleta, transporte tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos pelo SAAE, encaminhamos duas vias do segundo Termo Aditivo, 

assinadas. 
Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Cordialmente, 

Em 

José Alberto Ribeiro Carvalho 
Diretor 

Euül SANEAMENTO AMmENrAL LTDA. 

RUA DEPUTADO LOURENÇO DE ANDRADE, 222 - SALA 5 - CEP: 37 .900-094 - Pnssos- MG 

(35) 3522-7418 - (35) 9939-4634 
CN P] - 07.857.104/0001-66 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
M_G_:EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
26/2017: Referência: Processo Licitatório n° 89/2017, Modalidade: 
Convite n° 01/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA 
E ESGOTO. Contratada: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 
EPP Objeto: prorrogar por mais 45 (quarenta e cinco dias) as 
seguintes cláusulas do Contrato original de número 026/2017: 
Cláusula Quinta -DO PRAZOADE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e 
Cláusula Oitava-PRAZO VIGENCIA DO CONTRATO, conforme 
entendimento entre as partes e por interesse público. A presente 
prorrogação se justifica em razão de atraso na elaboração dos 
respectivos produtos, devido ao nível de complexibilidade que a 
execução das tarefas requer, conforme justificativa da contratada. 
Vigência: A vigência do prazo do Termo Contratual será: Cláusula 
Quinta -oo PRAZO DE EXECUÇÃO oos SERVIÇOS; prorrogação de 
45 (quarenta e cinco dias) iniciando-se na data de 08/09/2017 e 
encerrando na data de 23/10/2017, e Cláusula Oitava- DO PRAZO 
VIGÊNCIA DO CONTRATO, prorrogação de 45 (quarenta cinco) dias 
iniciando-se na data de 08 (oito) de outubro de 2.017 e encerrando 
na data de 22 (vinte dois) de novembro de 2017. Engo Odécio da 
Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 08 de setembro de 

2017. 

CERTIFICAMOS PARA rms DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA El Rom 
M NlClPAL ou P QUEl A(0) :;% 
Avlson U , NO QUADRO DE 

o NIClPIOEPORT DETRA saw l . 

PIUMHIE Ú? i t7  
Maria das Graçgisaããgrâg: Barros Gouuu-t 

Licitações a contrato¡ - SAAE Piumhi - Me 


