
Água e Esgafo de Serviço Aufônomo 

ÔNICO 04/2017 
ónxo N° 143/2017 an ã Mw w m PREGÃ 

ízaçao 
ax n ma 

OBJETO: Aquisição de Transformação por' Processo de Industrial 
f ico, velocímefro, DN à", vazão m 

íumhí-MG 

de Hídrômefro Uníjafo Magnéf 
para atender' o SAAE de P 1,5rnR/ h, 

FORNECEDOR 
ÃO LTDA SAGA MEDIÇ 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

.Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais APIÍOBÇÕO 2-017 Data dO Pedido: 1110412017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 636 Açãom 03.001 .O00.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

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

EIementü de despesa-u- 4.4.90,52 Equipamentos e Material Permanente Subaememm D2 

Caráter de urgência: Normal Aparelhos de Medição e Orientação 

143 Í 2.017 - 0 Finalidade: ~ TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO HIDROMETROS 112" 

Cód do item Especificação técnica do item Pedidü AUÍOFÍZEÓO Unidade 

'r\00004735 TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE _ 1_370_0000 1_370_0000 pç v' HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO, VELOCIMETRICO, DN 1/2, VAZAO 
MÁXIMA 1,5M3¡'H 

Locai de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
' Observações ............. .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE l 

Compra interna INDUSTRIALIZAÇAO DE HIDRÔMETROS UNIJATO MAGNÉTICO, VELOCIMETRICO 
DN-1l2", VAZÃO MÁXIMA 1,5M3/H 

Sup 
Sonia Roserñ Costa 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - IIIIG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

143 I 2017  OUTROS 
Carater de urgência: compra normal Prazo Iimite de entrega 

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

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

Item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000004735 TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDROMETRO UNI 1.370,00 PÇIS) 

N 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÍRANFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO 
HIDROMETROS UNIJATO MAGNETICO, VELOCIMÉTRICO DN-'I/Z", VAZÃO MAXIMA 1,5M3i'H 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816f0 

Piumhi - MG 

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

Autuação 

 Aos 11 dias do mês de abril de 2.017, autue¡ o processo de compra 143 l 2017, o qual fo¡ devidamente 
protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, terça-feira, 11 de abril de 2017 l 

_ k 
Odéci' da Silva lVleIo 

Diretor 

 Protocolo..... 551212017 11/04/2017 00:00:00 l 

i 

É N° Processo... 143 I 2.017  TÍPO PFOCESSO.. Processo de compra 

RBSPOHSÉVBÍ-u Odécio da Silva Melo 

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

Sistema: MGFCompras - TerrnoDeAutuaçãoül .rpt 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

143 I 2017 °UTR°S 
carater de urgência: compra normal Data do processo: 11/04/2017 

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

21 .531 .509/0001-45 ELSTER MEDICAO DE AGUA LTDA 11/04/2017 

00.945.219/0001-33 LAO INDUSTRIA LTDA 11/04/2017 

03.026.075/0001-53 SAGA MEDICAO LTDA 11/04/2017 

d , 

¡ 

"N. 
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 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 21 .581 .50910001-45 

ELSTER MEDICAO DE AGUA LTDA 

Data hora cotaçâoz1 1/04/2017 

143 l 201 7 AV.L|NCOLN ALVES DOS SANTOS. 944 

MONTES CLAROS - MG 

Contato: LUCAS SOARES 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 45 dias 

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

*0000004735 TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRO 1.370,00 PÇ(s) 58.90 
z Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 80.693,00 

"W 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt 
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COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Assunto: COTAÇÃO PREÇOS sAAE PIUMHI MG 
De: Licitacoes <|icitacoes@saaepiumhi.oom.br> 

Data: 04/04/2017 17:28 

Para: |ucas.s'oares@honeywe|1.com 

A 

ELSETER MEDIÇÃO DE AGUA s/A 

Segue anexo cotação de preços para compor nossa plañilha de orçamento base para realização de licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

_ AHBXDSC 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI Mapdf 413m 

"W 

l 

| 1 de 1 05/04/2017 10:02 



Iíiead; COTAÇÃO PREÇOS SAAÊ PIUMHI MG 

1dé1' 

Assunto: Read: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG  à 'A x ~-   
De: "Soares, Lucas" <Lucas.Soares@HOneyw'eII.com> 

Data: 05/04/2017 09:32 
Para: Licitacoes <licitacoes@saaepiumhi.cOm.br> 

A sua ménsageír:: _ 

Para: Soaies, Lucas _ 

Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PlUMHl MG _ 

Enviado: terça-feira, 4 de abril de 2017 17:28:09 (UTC-03:0D) Brasília 

foi Iidá em: quarta-feira. 5 de abril de 2017 09:32:50 (UTC-03:00)'BrasíIia. 

Fínal-recipient: RFC822; Lucas.Soaresfàgfioneywellxóm 
Dísposition: àutOmatic-action/MDN-sent-automatically; 'displayed 
X-MSÉxch-Cor-relation-Key: jJ+D43FYuEwXxiD6pSw10g== 
original-Message-ID: <.c8998fed-fe44-854B-2dbf-Bcbõeleeamímsaaepíumhi.com.'br-> 
X-Dísplay-Name: Soares, Lucas 

05/04/2017 09:46 



RE: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

Assunto: RE: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 
De: "Soares, Lucas" <Lucas.Soares@HoneywelLcom> 

Data: 07/04/2017 16:34 

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

Maria das Gracas¡ 

Conforme solicitado segue nosso orçamento de hidrometros para compra futura. 

Atenciosamente, 

Lucas Soares 
Supervisor Regional de Vendas 
Honeywell 1 Home and Building Technologies 
Office: +55.e3s.369e.974a 
Mobile: +55.038.84B5.3609 
lucas.soares@honeywe11.com 
www.hOneywell.com.br 

-----Original Message----- 
From: Licitacoes [mailto:licitacoeswsaaepiumhi.cOm.br] 
Sent: terça-feira, 4 de abril de 2017 17:28 

*'*\ To: Soares, Lucas (Lucas.Soares@HOnevwe1l.com› 
O_ Subject: COTAÇAO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

A 

ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA s/A 

Segue anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento base para realização de licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, favor nos atender dentro da maior brevidade possível. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

-Amms 

00355-2017.pdf 484KB 

1 de 1 07/04/2017 16:56 



Proposta Comercial 

Cliente: SAAE PIUMH| Proposta N°: 00355-2017-0 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Fone n.: solicitante: MARIA DAS GRAÇAS 

e-mail: ' iicitacoes@saaepiumhi.com.br 

Em atenção à consulta formulada por v.53, segue abaixo nossa proposta para fornecimento de Medidores com 

as devidas condições comerciais: 

01. PRODUTOS OFERTADOS E PREÇOS: 

    : .”“'G“m“ " m.; -siu- . . .  
isformação por Processo de industrialização de HIDR ME 1370,00 8069300 

Vaàão Máxima (Qinax) 1.5m=lh, DN 1/2", Comprimento 165mm, Classe 
Meirológica B, não desmontável. Relojoaria Policarbonato inclinada à 45 graus, 
sem conexão. Modelo 8-120, marca Elster. 

HIDRÓMETRO UNIJATO. Vazão Maxima (Qmax) 1.5n'?lh, DN 1!  Comprimento 1370,00 62,90 5 8617300 
165mm, Classe Melrológica B, não desmonlável. Relojoaria Policarbonato 
inclinada à 45 graus, sem conexão. Modelo S-120. marca Elsler. 

 

02. IMPOSTOS: 
Incluso no preço unitário. 

os. CONDlÇÃO DE ENTREGA: 
CIF/Almoxarifado indicado pelo cliente. 

04. PRAZO DE ENTREGA: 

 45 dias após confirmação do pedido. 
UBS: Podendo ser antecipado, prazo médio de 30 dias. 

05. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

30 dias após faturamento. 

Elster Medição de Água LTDA Página _1 de 6 

Fábrica¡ Factory 
Av. Lincoln Alves dos Santos, 944 - Distrito Industrial CEP/ ZIP CODE: 39.404-005 - Montes Claros- Minas Gerais - Brasil 
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Proposta Comercial 

06. ATRASO DE PAGAMENTO: 
Ocorrendo atraso de pagamento os valores dos títulos serão corrigidos'monetariamente e acrescidos de multa 
(2%) e juros de mora (2% a.m.), conforme LEI 10.406/2002, LEI 5.172/1966, LEI 8.078/1990, DECRETO 

22.626/1933 e LEI 9.298/1996. 

07. REAJUSTE: 

Os preços cotados são fixos e irreajustáveis. 

08.- GARANTIA: 

12 (doze) meses após a data de entrega. 

09. VALIDADE DA PROPOSTA: 

30 (Trinta) dias. 

"W 

Para esclarecimentos sobre entrega, n° de NF, prazo e demais informações, solicitamos consultar: 

E-mail: HBTcomerc¡aIBRJE@honeywell.com 
George Tel. (38) 3690-9719 
Marcelo Tel. (38) 3690-9722 

Atenciosamente, 

Lucas Soares 

ÀELSTER Medição de Água LTDA 

W_ 
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Proposta Comercial 

INFORMAÇÕES ADlCIONAIS 

Escape de garantia 

Esta garantia aplica-se exclusivamente aos medidores de água (somente "medidores oe 
água") e produtos .associados (somente “produtos associados") listados 'no Apêndice A e fornecidos 
pela Elster Medição de Agua SIA ("Etsterü As garantias disponibilizadas ao medidor de água ou 
produto associado serão aplicadas quando os mesmos estiverem instaiados, utilizados, reparados e 
utilizados de acordo com o guia de usuário Elster, que inclui, mas não iimita, informação contida nos 
Termos e Condições para venda de produtos eloa serviços, especificações e instruções de uso_ 

manual do usuario e manutenção (os “Guias”)_ 
Esta garantia se aplica exclusivamente ao comprador original (o “cornpradofü que compra o 

medidor de água ou produto associado diretamente da Elster e deve ser estendida por distribuidores 
autorizados Elster para seus clientes- 

.r ateriais e Mão de Obra 

Se instalado_ operado, utilizado e reparado de acordo com os Guias Elster, a Elster dara 
garantia dos medidores e seus produtos associados (com exceção do software listado no Ane-noise 
A “Softwaresñ de estarem livres de defeitos de projeto, material e mão de obra pelo periodo de doze 
(12) meses (o “periodo de garantia") apos a data de entrega peia Eister ou por seu distribuidor. 

A Elster garante que produtos do tipo Software são substancialmente conformes com os 
Guias Etster (mas não garante produtos do tipo Software de estarem iivres de erros ou sem 
interrupções) e são garantidos por um periodo de noventa (90) dias após a data de entrega pela 

Eister ou pelo Distribuidor- 

Precisão do medidor 

Se instalado, operado, utilizado' e reparado de acordo com os Guias Elster, a Elster garante 
que seus medidores de água comportarão dentro dos erros máximos permissíveis em serviço como 
estabelecido nas especificações relevantes pelo período de garantia: 

ía) O erro máximo permissívei, positivo ou negativo, nos volumes entregados em vazões entre a vazão minima (Qi) (inclusa) e a vazão de transição (C12) (exciusa) e de 10% para medidor em 
qualquer temperatura entre os iirnites; 

(b) O erro máximo permisslvet, positivo ou negativo, em volume entregado nas vazões entre a 
vazão de transição (Q2)(inclusa) e a vazão de sobrecarga (Qdxinclusa) é 4% para medidores 
em temperaturas s40°C ou 6% para temperaturas >40° C. 

O medidor de água deve ser aferido por método e laboratório aprovado pela Elster. 

Elster Medição de Água LTDA _ Página 3 de 6 

Fábrica/Factory 
Av. Lincoln Alves dos Santos,944 - Distrito Industrial CEP l ZIP CODE: 39.404-005 - Montes Claros - Minas Gerais - Brasil 

Phone: 0055-38-3690-9732 - 0055-38-3690-9719 Fax: 0055 38 3690- 9742 - E-mail: HBTcomercia|BROE@honeywe||.com 

CNPJ: 21.581.509/0001-45 IE: 433.481.427.000? 



Proposta Comercial 

Dispositivos Eletrônicos para Armazenamento e Comunicação de Dados 

Caso o medidor de água ou produto associado incorpore um dispositivo eletronico utilizado 
para armazenar e comunicar dados por radio ou fio de comunicação e foi instalado, operado, 
utilizado e reparado de acordo com os Guias, a Elster garante que o medidor de água ou produto 
associado funcionará de acordo com os Guias Eister pelo período de garantia fornecida. Não é 
garantido o correto funcionamento do medidor em casos de fenomenos eletromagnétioos, como 
campos magnéticos artificiais, radiação, pulso eletromagnética ou intervenção mecânica que pode 
levar a degradação da proteção do medidor de água ou produto associado. 

O medidor de água ou produto associado deve oferecer um número de comprador com 
características de dados configuráveis, que são programados em fábrica durante o processo de 
produção do medidor de água ou produto associado, corno data Eoggiog, marcação de data, 
vazamento, queima e alarmes de fraude. Enquanto a Elster usar todos os esforços possiveis para 
garantir que as caracteristicas atendem com as exigências do Comprador na' expedição da fábrica, o 
'Âsempenho não é garantido. Da mesma forma, o alcance da transmissão de rádio 'pode variar 
dependendo de condições ambientais e locais de instalação e não são garantidos. 

_ Elster Medição de Água LTDA _ Página 4 de 6 

Fábrica] Factory 
Av. Lincoln Alves dos Santos, 944 - Distrito Industrial CEP / ZIP CODE: 39.404-005 - Montes Claros- Minas Gerais - Brasil 

Phone: 0055-38-3690-9732 - 0055-38-3690-9719 Fax: 0055 38 3690- 9742 - E-mail: HBTcomercialBFDE@honeywell.com 

CNPJ: 21.581.509/0001-45 IE: 433.481.427.000? 



Proposta Comercial 

Produtos aumentados à bateria 

Quando o medidor ou produto associado incorpora uma bateria e e instalado, operado, 
utilizado e reparado de acordo corn os Guias, a Eister añrma que a bateria ira operar de acordo corri 
os Guias Eister por cinco (5) anos, podendo variar para mais oo menos de acordo com o produto, da 
data de fabricação do medidor de água ou de produto associado, comprovada pato número serial ou 
outra marca no medidor de água 'ou produto associado, a frequência de comunicação de eventos 
não deverá exceder a uma vez por mês_ 

Se uma tatha ocorrer em materiais ou mão de obra do medidor de água ou produto associado 
durante o periodo de garantia, quando instalado, operado, utitizado e ratificado de acordo corn os 
Guias Elster, e ocorrer descarga prematura da bateria, então esta falha sera coberta sob materiais 
especificos e fabricação especiticada acima. 

A evidência de fraude ou remoção da bateria em quatquer momento durante a vida do 
medidor de água ou produto associado irá invalidar a garantia. 

:mitos de garantia 

As garantias estabelecidas neste documento não são apiicadas: (a) a partes consumíveis, 
como revestimentos de proteção que são projetados para degradarem com o tempo, a menos que o 
evento ocorra devido a defeitos de material ou fabricação. (b) a defeitos visuais, incluindo mas não 
limitando, a arranhões, perfurações e peças plásticas nas entradas; (c) a qualquer faiha, não 
conformidade oo defeito do medidor de água, produto associado ou componente causado por água 
não potável ou condições ambientais (inctuirido submersão em seio contaminado ou matéria 
estranha no ambiente; (d) a danos causados por uso com outros produtos; (e) a danos causados por 
abuso acidente?, vandalismo, fraude intencional, roubo, erro de manuseio, mau dimensionamento, 
inadequação de instaiação, fogo, terremoto ou outras causas externas; (f) a instalação imprópria 
efou dano causado em operar o medidor de agua ou produtos associados fora do Guia Eíster; (g) a 
danos causados por serviços (incluindo, mas não limitando a melhorias, manutenções, reparos e 
expansões) realizada por qualquer que não sejam representadas pela Elster ou não autorizada. pela 
Eister que executará o trabalho; (h) ao medidor de agua que tenha sido modificado para atterar 
Nacionalidade ou capacidade sem permissão da Elster; (i) a atos rregiigentes, omissões ou ma fe do 

morador ou terceiros; (k) a danos ao medidor ou produto associado causado pelo comprador ou 
Cgrceiro com outras condições além do contrate da Elster; (i) se qualquer número serial ou selo de 
segurança tor removido ou rasurado no medidor de água ou produto associado. 

Prazo de garantia para produtos importados 

O prazo de garantia para produtos importados pode variar de acordo com cada modelo. A Elster 
Medição de Agua SIA determina o prazo de 90 dias para sanar os assuntos relacionados a não 
funcionamento ou qualquer outra tratativa referente a erros de fabricação ou de projeto, desde que 
as causas'- esteiam definidas como sendo um erro de responsabilidade da fabricante. 
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Proposta Comercial 

Apêndice A 

Medidores de Água 

Medidores de água fria (Temperaturas40°C): 

V200 
M 170 

S120 
52000 
H4000 
H4200 
H5000 
M250 
4200 

Medidores de água quente (Temperatura $90°C): 

S100 

Produtos associados 

Produtos AMR: 

TRC600 
PR6 

PR7 

TPR6 
TP R7 

0B 
Waveflow 
Waveport 

Software: 

Wavecenter Desktop 

Elster Medição de Água LTDA 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
;É Praça Zeca Soares, 211 

f' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 00.946.219/0001-88 Data hora cotação:11l04/2017 
LAO INDUSTRIA LTDA 

143 / 2017 AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 1003 

OSASCO - SP 

Contato: REGIANE OLIVEIRA 

Locat entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211_ Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 40 dias 

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

:M00o004735 Liâííal-SFORMAÇÀO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRO 1.370,00 PÇ(s) 79.92 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 109.490,40 
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I COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

1 

E Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

De: Licitacoes <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 06/04/2017 11:13 ' 

Para: vendas2@Iaosp.br 

A 

LAo INDUSTRIA LTDA 

Segue anexo cotação de preços para compor' nossa planilha de orçamento base para realização de licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 'Favor nos atender dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

- Anexos: 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG.pdf 58.1KB 
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Ras: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 
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Assunto: RES: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

De: Vendas2 <Vendas2@laosp.br> 

Data: 06/04/2017 14:01 

Para: 'Licitacoes' <|icitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde 
Segue a cotação solicitada. 
At. 
Regiane Helena Oliveira 
LAO INDUSTRIA LTDA 

-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mailtozlicitacoesâsaaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 6 de abril-de 2917 11:13 
Para: Vendàs2 _ 

Assunto: COTAÇÃO PREÇOS SAAE PIUMHI MG 

A 

LAO INDUSTRIA LTDA 

Segue anexo eotação de preços para compor nossa planilha de orçamento base para realização de licitação na 

moda1idade~Pr$gão Eletrônico, favor nos atender dentro da maior brevidade possível. 

Atenciqâamenxe, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart ' 

«Licitações e Contratos 

aAmms 

Saae Piumhi dcs 1065.doc 282I<B 

06/04/20171452 



LAC lNDLJTSCTRIA LTDA   io 
lànoposrA_ 'PARA FoaNEcIMENTo ÀDCE MEEDIDORES A 

' DATA 06/0412017 

REF '. N° DA PROPOSTA 1065/17 

PARA: Saae Piumhi 

AIC: Depto. Compras 37233714332 

DE: Regiane - vendas2@Iaosp.br 

FONE I FAX N.°: (11) 3658 - 5215¡ 5229 

N.° PG. Cl' ESTA: 02 

Prezados Senhores, 

Atendendo à consulta formulada por V.S.as. informamos preços estimativas e demais condições para 
fornecimento do material em referencia. 0 fornecimento resultante da aceitação desta proposta será regido 
'pelas condições apresentadas, as quais serão parte integrante do pedido ou contrato a ser firmado entre as 

partes. 

PLANILHA DE PERLEÇOS 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO cônico IPI V^L°êLnâwg^R'° 

Hidrômetro Unijato 112” vazão máxima de 
1,5m3Ihora sem conexões em latão. Classe 
B. Relojoaria inclinada a 45° e em 

01 1-370 policarbonato. Sem logomarca no mostrador 

Comprimento 165mm. Carcaça com 60% de 
latão. 

U4001BLOE 5% R$ 72,00 

Obsj Favor acrescentar 5% de IPI no preço unitário e 6% de DIFAL caso o Saae não seja contribuinte de 

ICMS. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 
CADASTRO DO CLIENTE 
Para clientes que estejam realizando sua primeira compra deve ser considerado_ cerca de tres dias uteis para a 
liberação do cadastro, após recebimento de toda a documentação solicitada abaixo: 

o Cartão do CNPJ + Dados cadastrais contendo: 03 Referências comercias e O1 Bancária com 
telefone, contrato social ou última alteração, no caso de Condominio deverá ser enviada a Ata de 
Eleição do Síndico e Ata Orçamentária que comprove a compra dos hidrômetros ou que especifique 

que o síndico tem autonomia para compra. 

F-7.2-22-0O 



LAOINDUSTRIALTDA  A A  o 
INDÚSTRIA 

LOCAL DE ENTREGA 
Nosso preços entendem-se para os materiais postos no local indicado por V.Sas., porém reservamo-nos o direito 

de escolher a transportadora que fara a entrega. 

PRAZO DE ENTREGA 
Até 40 dias . 

(') sujeito a alteração. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
28 dias, mediante aprovação financeira. 

ATRASO DE PAGAMENTO 
Ocorrendo atraso de pagamento os valores das faturas serão reajustados pela variação da media da TBF “PRO 
RATA DIE  calculada exponencialrnente. entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. acrescido de 1% 

dejuros ao mês. 

REAJUSTE DE PREÇOS 
Os preços apresentados em nossa proposta são fixos e irreajustaveis. nos termos da legislação vigente. 

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL 
O material cotado é de marca "LAO", fabricado pelo LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SÃO PAULO, de 

procedência 100% nacional. 

TRANSPORTE 
Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas com o transporte do material, incluindo frete, seguro, 
embalagem, taxas. impostos e demais encargos incidentes. 

. ASSISTÉNÊIAIÊGNICA . 

. A assistência técnica é permanente e a reposição de peças, observadas as normas de garantia, é total. 

GARANTIA DO MATERIAL 
Garantimos nossos medidores pelo período de 02 (dois) anos, a contar da data de faturamento , contra 
eventuais defeitos de fabricacao, desde que utilizadas dentro de suas especificações técnicas. 

' DADOS oo PROPONENTE 
NOME: LAO INDÚSTRIA LTDA 
ENDEREÇO: Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro 1003 06278 - 010 Osasco - SP 
C.N.P.J.: 00.946.219/0001-88 
INSC. ESTAD.: 492.474.373.119 
TELEFONE: (11) 3658 - 5215 
FAC-SIMILIE: (11) 3658 5219/5229 
E-MAIL: vendas2@laosp.br 
Home page: www.laosp.com.br 

  
VALIDADE DA PROPOSTA 
30 dias. 

 Ç  E    
Supervisor de Vendas Analista de Vendas 

F-7.2-22-00 
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Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 08.026.075/0001-53 

SAGA MEDICAO LTDA 
Data hora cotaçãoz1 1/04/2017 

143 / 2017 RODOVIA BR 135, N° 364 

BOCAI UVA - MG 
Contato: MAYLLA COSTA 

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

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

&000004735 TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRO 1.370,00 PÇ(s) 71,83 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 98.407,10 

"w 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt Página 1 



COTAÇÃO SAAE PIUMHI -MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI -MG 

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

Data: 04/04/201717139 
Para: Iei|a.o|iveira@sagamed¡cao.com.br 

A 

SAGA 'MEDIÇÕES LTDA 

Segue anexo cotação de preços para compor nossa planilha de orçamento base para realização de licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico, favor nos atender dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Licitações e Contratos 

_ AFBXOSI 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG.pdf 47,3KB 

1 de 1 05/04/2017 10:02 



Lida: COTAÇÃO SAAE PIUMHI -MG 

1de1 

_De: <joel@sagamedicao.com.br> 

Assunto: Lida: COTAÇÃO SAAE PIUMHI -MG  
Data: 05/04/2017 09:43 - 

Para: “Licitacoes” <licitacoes@saaepiumhLcom.br> 

Sua mensagem 

Para: le¡la.oliveira@sagamedicaacombr 
Assunto: COTAÇÃO SAAE PIUMHI -MG 

Enviada: 04/04/2017 17:39 

foi lida em 05/04/2017 09:42. 

Reporting-UA: sagamedicaomõnnbr; Microsoft Outlook 14.0 
Final-Recipient: rFc822;ioewsagamedicamcom.b'r' ' 

Original-Message-ID: <a5ccd2b1-2e9b-5a55-defs-d239a7a636a3@5aaeaiumhi.cOm.br-› 
DíspositiOn: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

05/04/2017 09:58 
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Assunto: PROPOSTA '    
De: "Mavlla Costa" <vendaso3@sagamedicao.com.br> 

Data: 11/04/2017 08:14 

Para: “Licitacoes” dicitacoes-@saaepiumhL-corh..br> 

Bom dia", 

Segue anexo proposta com alteração solicitada. 

Desde já agradeço e me cofoco a cfisposição. 

Ab ra ços l 

J n' 

Ifisfte nosso site. wwutsagwnecübzzo. com. bt: e água por' danifica das nossas novidades_ 

Afenciosaznczzfa 

May 'ía 'E _tan 
'amante Çcsnércêal 

ÍZ-l . Fri.: Em¡ 

P: ITI Lao-Ml: 

Q  

 ¡ã- C' 

0111..-.. ni§ 

  

De: Licitaooes Imailtodicitacoes@saaepiumh¡.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 10 de abril de 2017 17:06 

Para: Maylla Costa 
Assunto: Re: PROPOSTA 2840 

Boa tarde 

Aguardamos a proposta corrigida conforme solicitado via telefone, favor nos atender com urgência 

Atenciosamente 

Maria das Graças 

Licitaçõe e Contratos 

Em 06/04/2017 09:34, Maylla Costa escreveu: 

Bom dia., 

Segue anexo proposta soíicitada. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Desde já agradeço] 
J 

Wsitc nosso site, mvwtsãgzznrediczzo. com. br. e ¡Íquc por dcntzv das nossas no Vfdadcx 

Atenciosamente, 

11/04/2017 09:14 
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PRO P0 STA 

Mayila Costa 
Dcpartamcnta tíonaercâak_ __ 

skype; sagammjicaoúa 

;sagamedícanxasyxánr 

ntcndinaasúo pala Whataapp 

' 514m1 542w¡ de 31'¡ M. 18h 

a# s) 9253-1190 ¡Timâz- 

n vzymásagamedicacxcom 

Find-WI¡ ürl !E !P361 4 

-Anexosz 

PROPOSTA SAAE DE PlUMHLpdf 463KB 
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Empresa: Saga Medição Ltda. i 
CNPJ: 08.026.075/0001-53 ICE: 00100637000-00 

Endereço: BR 135 n°. 364 - Maria Rosa 
CEP: 39390-000 Cidade: Bocaiúva/MG 

Telefone: (38)3251-4793 (38)3251-5115 (38) 9 9268 1100  E-maíl: vendas03 

AIC 
Licitação 

sa amedicaocombr 

Segue_ abaixo, condições comerciais para fornecimento de hidrômetros. 

Especificação Marca Qtde _ Unid. 

Valor Unitário Valor Final Expedição 

uníjato 

acordo 

HID. US-1.5XDN15X165 REL. 45° AD BL 

Transformação por processo de 
industrialização de hidrômetro 

112", vazão máxima 1,5m0Ih. vazão 
nominal OJSmO/h, comprimento 
165mm, relojoaria inclinada 45o, 
com anel anti-fraude, classe B, de 

ABNTIINMETRO - Impressão do 
nome SAAE-Piumhí-MG na relojoaria. 

SAGA 

magnético, velocimétrico, DN 

corn as normas da 

1370 UN R$ 71,83 RS 98.407,10 

TOTAL RS 98.407,10 

p*  
_r  
 

Ródúvia BR 13;5'ÂN°.364, -M3fi'a_ R0'sa,_8o.ca.EÚva-M'G CEP: 39.390-000 Téi.: 38 3251 53115 I 31838251 .4Í93 

Validade desta Proposta: 30 DIAS 
Valor final incluso IPI 

Condições de pagamento: 20 
Frete: CIF 

iExpçgliggo: 15/05/2017  
i É _  de Abril de 2017 

ÁÉÕÊF§$ÍEÍÍÊÊÊ"ÍB›  
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É' -vendas03@sagamedlczxamcez-rxàzf 
:Tala: 33 325.14 471-3 ã "Sã. âããã-ÍGSG 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 143 l 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

009462191000138 LAO INDUSTRIA LTDA 109.490,40 

08.026.075/0001-53 SAGA MEDICAO LTDA 98.407,10 

21 .581509/0001-45 ELSTER MEDICAO DE AGUA LTDA 80.693,00 

Ó 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt Página 1 



mmãEoo mv Êmm 0.3 _mãmcoamwx 

Suco _comum mEow 

u 

EmmEmnEw É 
_ameaça ou onmí 

..Estao É atesta.: mm ..camada m: uoumomrzo* 23 oüoaoa _se _o_m> 

..casas 

..mamão mens_ 0333 mEmã omoãoo no.2,_ causou mui: na:: 2:96 E2_ ou moEom. omouozõoaww Em: 

_om92ou. .uma  h Vogue: 5398 man_ tosse.: _causou «ao hrowswox: _causou mao 

wmm<ow w<o3 _$3.50 - 

u _ u _a . . . 

 

mmmomgow_ m mEaEoU _mcõeamnaw - mñtmzmã _mEmEw 

_FN _mmcmow MOON woman_ 

d d. 

05_ - EEEn_ 



a oa 

mudada .::.N._QEOU m Ema otmEzmu _Boa ..o_m> 

_.22 õ_m> mamy:: oumnscmao .ovmaümm uoag maaxwa omumuou 

.MHHEHE cmomuoo 

mmoumgow_ m mEnEoU _mEmñmnzm . mEÊBmE _mEmEw 

os_ - EEEn_ 

d a 1, 

oãuoa ou omuzommo voa amigo 

»rod .. m3. ..z mhaEoo ou ommouoí 

3m .mEmow mowN mami 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 14312017 Aplicação: 2017 
Responsável .......... .. SRC 

carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 007000 OUTROS 

Finaiidade ............... .. PRESTAÇÃO DE_SERVIÇOS DE TRANFORMAÇÀO P05: PRQCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO HIDRÓMETROS 
UNIJATO MAGNETICO, VELOCIMETRICO DN-1l2", VAZAO MÁXIMA 1,5M3I'H 

 
Ação ........................... .. O3.001.000.17.5T2.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Á Tradutora ............... .. 636 

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

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários _ Detalhe .................. .. 02 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 19375100 % de compromentimento 

 Valor estimado e reservado_ 96.196,88 48,39% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação...  102590312 

 
d \ Protocolo..... 7.036 I 2017 11/04/2017 

A / 
N°P  14312. 17 ávia Víle oulart Queiroz "acesso o 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsávet_ Sávia Vilela Goulart Queiroz 

Finalidade ...... .. 02 

Sistema: MGFCompras - Impactocrcamentariootrpt 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

 
Objeto ................... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANFORMAÇÃO POR PROCESSO DE 

¡EíSI 

INDUSTRIALIZAÇÃO HIDRÕMETROS UNIJATO IVIAGNÉTICO, VELOCIMÉTRICO 
DN-1/2", VAZAO MAXIMA 1,5M3/H 

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

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, terça-feira, 11 de abril de 2017 

Sistema: MGFCompras - Autorizacaoordenadorm ,rpl 

Odééio da Silva Melo 
Diretor 

Protocolo..." 5.512 !2017 

3 N” Processo... 14312.01?  Tipo processo.. 

11/04/2017 00:00:00 

Responsável... 

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



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

Piumhi - MG 

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

cLbsPàPirPicAçAooE Mo.›...DADE m: LicifÀçAo PP A 

Às 16:15 hs desta terça-feira, 11 de abril de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o l 

responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 143 l 2017, referente a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANFORMAÇÂO POR PROCESSQDE INDUSTRIALIZAÇÃO HIDROMETROS UNIJATO 
MAGNÉTICO, VELOCIMÉTRICO DN-T/  VAZAO MAXlNIA 1,5M3/H. 

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

l 

l 

l 

Piumhi- MG, terça-feira. 11 de abril de 2017 l 

l 

l 

Sonia Roseni _Costa  
Responsável pelo setor de compras 

Í Protocolo..... 551712017 11/04/2017 16:15 

Í N" Processo... 412.017 \ 

¡ Tipo processo.. Processo de compra l 

z ModaIidade..... Pregão Eletrônico 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoProcessoPorModaIidadeD1.rp1 Finalidade ...... .. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
Iicitacoesíügaaeniuluhicombr CNPJ: 23.782.816f0ü0l«¡0 

Autarquia âvíunícipal (Lei IG3SÍFJO) Praça Z a Sozircs. ZH  37925-000 PllJh-IHIÍÉWC; _Telefax 37~337l-|332 

oomssAo OE LICITAÇÃO 

* 0:0 

SERVIÇO AUTÔNOMO OE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR_OBJETO A AQUISIÇÃO DE “TRANSFORMAÇÃO 
POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇAO DE HIDROMETRO" DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DESTE EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 28/04/2017 até às 08:59 hs do dia 
12/05 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 12/05 de 2017. 

micro DA SESSÃO OE DISPUTA OE PREÇOS: a partir das 10:00 hs do dia 12/05 de 
2017. 

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

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

LOCAL: www.Iicitanet.cOm.br “Login" 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: _ 

Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG - CEP - 37.925-000 - Setor de 

Licitações. 
Pregoeira: Jaqueline Aparecida de Souza 
Telefax (37) 3371-1332 



r  

 a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto  
licitacoescízisnaegiumhLcom.br (ÍNPJ: 23.782.816¡00t]l-l0 

Autarquia Mlunicigia¡ (Lei 10.5530) Praça Zeca Soares. 21 l  37-'925-009 PlUlVIHl/?QÍIG «Telefax 373371-1332 
nu 

CGMESSAG os LIctrAçÃo 
 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas no presente documento é o processo de licitação, que tem 
por finalidade a aquisição de “Transformação por Processo de Industrialização de 
Hidrômetro" de acordo com especificações no Anexo I deste edital. 

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

ANEXOS DO EDITAL 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO 11 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

ANEXO IV MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA EMPREGADORA. 

ANEXO V MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 

NO EDITAL. 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 

EPP). 

ANEXO VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

E PREÇOS DOS MATERIAIS. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
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Serviço Autónomo de Agua e Esgoto çãââ, 

lícitacoesftñsaaegiumhicombr (INPI: 23.782.8l6.'000E»l0 
Autarquia Ninnicigiai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 -- 3179254300 PlUãvIHl/EVKÊ  Telefax 37-33714332 

COMISSÃO os LICITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO N°04/2017, tipificada como de "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme 
descrito neste _Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni 
Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI N° 18/2017, publicada em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, Resolução n° 114/2011 e suas alterações, e, subsidiariamente, a Lei nO 

8.666, de 21 de junho de 1993, 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 nO 147/2014, bem como pelas normas e 

condições estabelecidas no presente Edital. 

1. OBJETO: 

IA presente licitação tem como objeto a aquisição de “Transformação por Processo de 
Industrialização de Hidrômetro", conforme especificações do ANEXO I deste edital. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

LICITANET - Licitações On-line. 2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do SAAE PIUMHI-MG, denominada 
Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Pregão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 
On-line: www.licitanet.com.br. 
2.1.2. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. 0 fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na 

página 01 (um) deste edital. 

i l NOTA EXPLICATIVA: O SAAE registra a impossibilidade de cumprir o comando do art. 48, Ill, da Lei 
Complementar n° 123/2006, que imprime o dever da Administração Pública de reservar cota de até 25% para aqueles 

objetos que revelem uma natureza divisível, assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. De acordo corn o disposto no artigo 87 do Código Civil Brasileiro, “bens divisiveis são os que se 

podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se 

destinam”. No caso em tela, a contratação envolve “Transformação por Processo de Industrialização de Hidrômetro" 
sendo que estes hidrômetros que tem como finalidade a melhoria da medição, com a reserva de cotas poderá ter como 

vencedor, licitantes diferentes, e consequentemente marcas diferentes, e sendo adquiridos todos de uma mesma marca 
atende melhor a operacionalização da medição do sistema de água. Diante do exposto o tratamento diferenciado e 

simpiíñcado para as microempresas e empresas de pequeno porte para aquisição deste objeto não é vantajoso para a 

administração pública. 
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4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no Pais, que seja credenciada como empresa do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus anexos; 
4.2 - Devendo estar regularmente cadastrada junto a LICITANET - Licitações On-line no 
sítio: <www.licitanet.com.br>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da 
mesma, denominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a 
conclusão da sessão de disputa de preços, a apresentação do cadastramento não desobriga o 
participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO 

II. 4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula IV deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade Iicitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os 
documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 
4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no Pais; 
4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

365 dias 
R$ 407,15 

ç 180 dias 
R$ 288,71 

90 dias 
R$ 211,58 

30_dias 
R$ 165,41 

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

10.520/02. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

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

especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
cl) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

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

penalidades previstas na legislação. 

6. Credenciamento NA LICITANET - LICITAÇÕES ON-LINE 
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6.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
6.2 - O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e 
adesão aos planos elencados no subitem 4.5. 
6.3 - O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Licitações on-line, ou 

canceladas por solicitação do licitante. 
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET - Licitações On-line, sendo 

enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - E de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-line a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
6.5 - O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao certame. 
6.6 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 
telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@Iicitanet.com.br. 
6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 
6.7.1 - O HABILITANET constitui um aplicativo de registro cadastral da LICITANET - 
Licitações On-line. 
a) A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, 
inclusive de obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral no HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam 
validados e atualizados. 
b) Para a habilitação neste Pregão, o licitante deverá estar regularmente registrado no 
HABILITANET, devendo cadastrar os documentos que se encontram elencados no Anexo II. 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica 

ou da desconexão; 
7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade das propostas; 
8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema; 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
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8.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio; 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados; 
8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 min. (dez minutos), a sessão 
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa (via 
chat) aos operadores representantes dos participantes; 
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá periodo de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, 
não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances; 
8.9. Em face de imprevisão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor minimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do item, encaminhar, pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtida melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital; 
8.11. 0 sistema informará a proposta de menor valor do item imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
8.12 - Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET, e se os documentos 
comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a 
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 

lote/item. 8.12.1 - Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos originais via sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do item 8.12.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos 
possam acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão 
estar conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso 
haja interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 

recurso posteriormente. 8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-mail: <licitacoes@saaepiumhi.com.br> para que a Pregoeira possa verificar a 

conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado 
posteriormente o original dos documentos de habilitação ou cópias autenticadas, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados após ser declarado vencedor do 
lote/item, juntamente com a proposta de preços readequada, para: 

 

Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG 
CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza 
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ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL oo LICITANTE PREGAO ELETRONICO N° 04/2017- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUHMI-MG 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 
8-.14. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação 
da empresa vencedora. 
8.15. Os documentos exigidos deverão ser entregues, no endereço citado, diretamente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. O Pregoeiro e membros da equipe de apoio 
não se responsabilizam por documentos entregues em outros setores. Não caberá ao licitante 
questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer outra 

pessoa. 8.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 14.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 
8.17. Se a proposta ou o lance do item de menor valor global não for aceitável, por 
inexequibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 
8.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o valor do item estimado para a contratação; 
8.19. constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao(s) autor(es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do item. 

 

9. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA 

9.1. 0 encaminhamento de proposta(s) para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
9.2. Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas no sistema eletrônico que deixarem de 

conter: 
a) as especificações do objeto ofertado, em conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência; 
b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
c) valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; ' 

9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea “a" do sub-item 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, face à ausência de dados suficientes para 
a classificação da(s) proposta(s). 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

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

deste Edital; 

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a- Descrição do objeto da licitação, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital, com a especificação dos materiais. Importante: especificação da indicação 

7 
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da marca ou fabricante do material ofertado. 
b- Apresentar a garantia dos materiais. Importante: As garantias exigidas para Os materiais especificados no Título 21 do 
edital e Anexo I Termo de Referência são mínimas, o licitante deverá indicar na sua 

proposta a garantia ofertada. c- A licitante deverá apresentar, com sua proposta comercial prospecto dos materiais 
Ofertados, onde apresente todos as especificações exigidas para os materiais, conforme 
especificado no Termo de Referência Anexo I do edital. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de apoio, podem consultar nO site do fabricante. E importante que caso O 

prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 
deverá apresentar. d- preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas transportes, imposto, 
taxas, seguros e Outros encargos com o envio dos hidrômetros usados até as instalações 
do fornecedor onde será efetuada a transformação e a devolução dos hidrômetros 
transformados para a sede do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de 
Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, incluindo 
descarga dos materiais; 
e-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

f- endereço completo; g- prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
h- valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i- valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
j- valor total da proposta por extenso. 
k-Prazo de entrega do objeto :Deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, e será contado 
a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE. 
I- Local da coletazentrega do objeto: O licitante vencedor deverá coletar a Quantidade de 
1.370 (hum mil. trezentos e setenta i hidrômetros usados para serem transformados em 
hidrômetros novos e devolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias no almoxarifado do SAAE 
localizado à Praça Zeca Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança, sob a responsabilidade da 
contratada, sem qualquer ônus para o SAAE , isto é devem ser entregues na modalidade CIF( 
incluso transportes, imposto, taxas, seguros e outros encargos, incluindo descarga dos 

materiais. 

 

10.3. REFERÊNCIA GEOGRÁFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste 
de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, 90 
Km da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos; 10.5. Atendidos todos Os requisitos será(ãO) cOnsiderada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(s) que 

Oferecer(em) O MENOR PREÇO POR ITEM; 
10.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento sera' adotado o critério de MENOR POR ITEM, observado o prazo para 
execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste Edital e seus anexos; 

11.2. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 

11.2.1. Por Ocasião da participação neste certame, será assegurado às MicroEmpresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para? É 8 
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ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 

categorias. 11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superior ao menor preço. 11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 

da seguinte forma: 11.2.4. A Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto Iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 
37-3371-1332 COMISSAO DE LICITAÇAO 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 

que sera' adjudicado em seu favor o objeto Iicitado; 
11.2.5. Não ocorrendo a contratação da Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do § 2° do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Micro-Empresas ou Empresa 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do Art. 44 da LC 
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

usar do direito de preferência. 11.2.7. O direito de preferência das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
123/2006, o objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 11.2.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
11.2.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 

Complementar n° 123/2006. 
11.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. 
11.2.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexequível, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando também 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital; 11.5. Ocorrendo a situação a que se referem os sub-itens 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos o 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes.  
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12. HABILITAÇÃO 

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

13. IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL E RECURSOS 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma 
irregularidade, devendo enviar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas no e-mail licitacoes@saaepiumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs (vinte e 
quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado. 
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, 
ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarada o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que 
desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo 
de 03 (três) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em 
local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões. 
a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade nos termos da Resolução n° 114/2011. 
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for 
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 
b) Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 

de 03 (três) dias úteis. c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de 

aproveitamento; 13.7. Os casos omissos quanto à impugnação e aos recursos, serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

nos termos da Resolução n° 114/2011. 

14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

exigida para a participação e habilitação na presente licitação, ou que ensejarem o 
retardamento da execução do certame, ou que não mantiverem a proposta, que falharem ou 
fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidõneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE PIUMHI-MG pelo 

infrator: 
a) advertência; 
b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo 

de até O5 (cinco) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG enquan 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto   
licitacoesíñgaaepiutnhi.c0m.br (JNPJ: 23.7S2.8l6/ü00l-¡0 

Autarquia *Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 2! I  37925-090 PlUMHl/NEG  Teiefnx 37-337l-1332 

COMISSÃO os LmzrAçAo 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o(s) devido(s) processo(s) administrativo(s), que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15. PAGAMENTO 

15.1-. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do 
objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), 
sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo. , 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 

trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 15.2. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no “item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 
15.3. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG sera' efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier 
a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
15.4. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de 
preços, correção monetária, compensação financeira. 
15.5. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
15.6. 0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 

nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos materiais não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo de 
05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 

PIUMHI-MG; 
C) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 
d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
15.7. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos materiais. 
15.8. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os bens fornecidos; 
16.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessáriã 
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no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
16.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
16.5. Credenciar um representante junto ao SAAE para prestar esclarecimentos que forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
16.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia 
anuência do SAAE; 
16.7.Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, não 
servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento 
e fiscalização por parte do SAAE; 
16.8. Entrega do objeto conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

 

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
17.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
17.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do contrato; 
17.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, atestada no 

setor competente; 
17.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.512.0447.2169 e Elementos 4.4.90.52, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

19.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução 
do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos neste 
edital, será o Setor de Patrimônio Material e Transporte do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
19.2. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se considerado em 
descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 

8.666/93. 

20. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
Título 14, deste edital. 
20.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 
contratar com o SAAE PIUMH1.-MG. 

21-. GARANTIA DOS MATERIS 

21.1 - Deverá constar o prazo de garantia dos materiais , mínima de 01(hum) ano,'e a forma 
de assistência técnica para os mesmos. 

22. DO REAJUSTE 

12 
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22.1. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8.666/93. 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
23.3. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-Io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabiIitação; 
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta; 
23.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão Sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 
SAAE PIUMHI-MG, a finalidade e a segurança da contratação; 
23.7. AS decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial designado pelo SAAE PIUMHI-MG; 
23.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
23.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo licitante com o SAAE PIUMHI-MG, em especial com relação à forma 
e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira 
da negociação realizada. 
23.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
23.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
23.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 

últimas. 
23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 
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ANEXO :u 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO I 

1.1. A regularidade dos licitantes cadastrados tempestivamente no ajplicativo 
HABILITANET/LICITANET para fins de habilitação será confirmada por meio de consulta 
"ON-LINE", sendo impressa declaração demonstrativa da situação do licitante, a qual será 

juntada ao processo de licitação. 
1.2. O licitante ME/EPP cadastrado no HABILITANET/LICITANET que apresente gualquer 
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contadd a partir 
da notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET - Licitações On-line; ' 

1.3. Após o prazo mencionado no subitem acima, será realizada nova consulta no ajplicativo 
HABILITANET/LICITANET 'para verificação da regularização da licitante. Caso oã licitante 
permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame; j 

1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretanjiente do 
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no 
HABILITANET/LICITANET, quando da consulta "ON-LINE", ocorrer problemas técriiicos que 
venham a inviabilizar a consulta; ' 

1.5. O disposto no subitem 1.4 somente será aplicado quando o fornecedor apresentar 
documento válido e _atualizado que comprove a sua regularidade perante os órgãos emitentes. 
1.6. Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET/LICITANET, ;e se os 
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitafdo, será 
declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada agtodos os 
licitantes a consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET/LICITANET do (s) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item. É 

1.6.1. Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa d;e preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 0:5 (cinco) 
dias úteis para encaminhar os documentos via sedex. : 

1.6.2. No caso e ocorrência do item 1.6.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam 
acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão estar 
conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, :caso haja 
interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa quje não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 

recurso posteriormente. 
1.7. A licitante deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a proposta final readequada e 
os documentos comprobatórios de habilitação (original, por qualquer processo ide cópia 
autenticada por cartório competente ou através de exemplares publicados em órgão da 
Imprensa Oficial), sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pessoalmente ou 
através do Correio para a sede do SAAE PIUMHI-MG, situada à Praça Zeca Soaresi, nO 211, 
Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, aos cuidados da Pregoeira Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart, Setor de Licitações, observando o prazo do item 8.13 do Edital. ' 

14 
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

2. DA HABILITAÇÃO 

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

1.1 - Céduia 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 vigorz, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documento de eleição de seus administradores; 

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

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

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

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 agresentar declaração falsa responderá gar seus atos, cível, 
administrativa e genalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova de 

regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 

2 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.  15 
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coMrssÃo os LIcrrAçÃo 
- 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; 

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

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

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

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

1.2.7- o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto os da filial3 
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

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

1.3- Qualificação Econômica - Financeira, será comprovada, mediante a apresentação da 
seguinte documentação: 

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

licitação. 

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

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

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

 f LICI   
.mâã _ 
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1.4- Qualificação Técnica: 

1.4.1-Apresentar atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado de desempenho anterior que comprove a capacidade 
para fornecimento do ITEM do objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser 
efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

OBS: Todos os documentos relacionados no item a 

devidamente anexadas no aplicativo HABILITANET no campo OUTROS. 
 

2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
do SAAE, para reguiarização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n0 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, nos termos do item 8.17, do Título 08, ou submeter o processo à 

Autoridade competente para revogação. 

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

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

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

6 - O5 documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão. 

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 8.17 do 
título 8. 

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

9 - 0 licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
observadas as penalidades cabíveis. 

17 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04/2017 
PROcEssO LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representadO(a) 
peIo(a) Sr(a) a, RG n° a SSP-í e do CPF n° a, 
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 nO 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

13 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/ 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

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

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

 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

OBS.: 

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

condição 



 
 SAAWE 

Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
EicEtacoesgàaaepiulnhicombr (INPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia :Wunicágiai (Lei 1035/90) Praça Zeca Sastres, 21| -- 37925-000 PlUMlíÍ/EVEG -- Telefax 37-3371-1332 

CGMISSÀG oE LtcImçÃo 
 

ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

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

contratada. 

 

Local e Data 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

DECLARAÇÃO 

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

DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

21 



 SAA* \E 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto iaczracazs o 

licitacoesçagganepiumhixuimbr (ÍNPJ: 23.782.816/0001-30 
Autarquia ãvlziraicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 23| 37925-000 FEEJNÍHl/ÉYJG -- Telefax 37-33714 332 

comssÃo os LIcrrAçÃo 
ANEXO VIII 

 
MINUTA CONTRATO N° (***)/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
Ódecio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e 

Meio Ambiente, portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166- 
15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93, da Lei 10.250/02, da 

Resolução nO 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO N° 04/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa ................... .., inscrita no CNPJ/MF n° .................. .., 
estabelecida na ................. .., representante legal, qualificação(estado civil, profissão, RG, 
CPF, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em __/__/2017, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores 
alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeiraz- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 04/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa para a aquisição de 
"Transformação por Processo de Industrialização de Hidrômetro", conforme as 

seguinte especificações: 

Wma J ."¡_.7i' 
LlClTA _ U 

Cód. Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Preço Preço 
Produto unitário Total 

SAAE 
1 1.370 pç Transformação por processo de 

04735 industrialização de hidrômetro unijato 
magnético, velocimétrico, DN 1/2", 
vazão máxima 1,5m3/h, vazão nominal 
O,75m3/h, comprimento 165mm, 
relojoaria inclinada 45°, com anel anti- 
fraude, classe B, de acordo com as 
normas da ABNT/INMETRO › Impressão 
do nome SAAE-Piumhi-MG na 

relojoaria. 
A referida transformação constituirá de 
troca de todo conjunto de relojoaria, 
anéis de borracha, etc., bem como as 
carcaças deverão ser jateadas e 
pintadas, e os hidrômetros deverão ser 
aferidos e selados de acordo com as 
normas do INMETRO. 
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Cláusula Terceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos materiais, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a CONTRATADA; 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de ............. .., iniciando-se na data 
de ............ ../ ...... ../ ...... .. e encerrando-se na data de ..... ../ ..... ..I ..... .., contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
III - Da dotação orçamentária: Décima:- As despesas decorrentes do presente contrato, 
correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 17.512.0447.2169 e 
Elemento 44.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 04/2017- 
Termo de Referência Anexo I. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
o edital Pregão Eletrônico 04/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 

DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico 04/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
das peças e serviços prestados, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
Matrícula n° 0039 observando se o mesmo está de acordo corn as especificações do Edital do 
SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8666/93. 
§10 - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitava:- DAS oxsposxções FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 04/2017 - Termo 
de Referência Anexo I. 
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CGMISSÃQ DE Lxczmçm 
Cláusula Nona:~ DO FORO 

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

Piumhi-MG. 

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 

ANEXO I 

TERMo DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 
PRocEsso LICITATÓRIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a aquisição de "Transformação por Processo de 
Industrialização de Hidrômetro", conforme especificações do ANEXO I deste 

edital. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Sendo que se encontra estocado no almoxarifado do SAAE 1.370(Hum mil, 
trezentos e setenta) carcaças de hidrômetros usados ocupando o espaço do 
almoxarifado que poderia ser utilizados para estocar materiais e ainda mais que 
estes hidrômetros passando por um processo de transformação/industrialização, 
onde a licitante vencedora coleta as carcaças substituindo por hidrômetros novos a 

serem utilizados para a continuação do programa de micromedição do SAAE, que 
tem como finalidade a melhoria da medição, com a utilização de medidores mais 
precisos uma vez que alguns dos utilizados já se encontram com sua vida útil 
ultrapassada, e realização de manutenção preventiva e corretiva. Estas ações 
influenciam diretamente na redução das perdas comerciais de água e no 

incremento do faturamento. 

3. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

3.1 - A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica da empresa 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de desempenho 
anterior que comprove a capacidade para fornecimento do ITEM do objeto desta 
licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por O1 (um) ou mais atestados. 

- 4. CONDIÇÕES PARA' PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou 
sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja credenciada como empresa 
do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos; 



c.) 
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COMISSÃO DE LICITAÇAO 
4.2 - Devendo estar regularmente cadastrada junto a LICITANET - Licitações 
On-line no sítio: <www.Iicitanet.com.br>, e com o consequente 
credenciamento junto ao aplicativo da mesma, denominado HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de 
preços, a apresentação do cadastramento não desobriga o participante a 

apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO II. 
4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e 

regular inscrição cadastral prevista na Cláusula IV deste Edital, no aplicativo 
HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da 

sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao 
HABILITANET é conditio sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade 
licitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar 
credenciado no aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, 
devendo cadastrar todos os documentos que se encontram elencados no ANEXO 

II. 
4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas, empresas estrangeiras que não funcionem no Pais; 
4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a 

título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação 
ñcará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

365 dias 
R$ 407,15 

180 dias 
R$ 288,71 

90 dias 
R$ 211,58 

30 dias 
R$ 165,41 

4.6 - O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 
5° da Lei n° 10.520/02. 
4.7-Nesta licitação não será concedido a reservar cota de até 25% para aqueles 
objetos que revelem uma natureza divisível, assegurada preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte em cumprimento o art. 48, 
III, da Lei Complementar n° 123/2006. No caso em tela, a contratação envolve 
“Transformação por Processo de Industrialização de Hidrõmetro" sendo que estes 
hidrômetros que tem como finalidade a melhoria da medição, com a reserva de 
cotas poderá ter como vencedor, licitantes diferentes, e consequentemente marcas 
diferentes, e sendo adquiridos todos de uma mesma marca atende melhor a 

operacionalização da medição do sistema de água. Diante do exposto o tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
para aquisição deste objeto não é vantajoso para a administração pública. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
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5.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com identificação da pessoa jurídica 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, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 
a) data e assinatura do representante legal da proponente; 
b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica; 
c) endereço completo; 
d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até O2 (duas) casas decimais. 
Será(ão) descIassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou 
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações; 
e) Valor total da proposta por extenso. 
f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes 
últimos. 
g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com: transportes, 
imposto, taxas, seguros e outros encargos com o envio dos hidrômetros usados até as 
instalações do fornecedor onde será efetuada a transformação e a devolução dos 
hidrômetros transformados para a sede do almoxarifado do Serviço Autônomo de 
Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, 
incluindo descarga dos materiais; 
5.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, procedência e outras 
características do material a que se propõe oferecer, além daqueles exigidos no edital, 
anexando prospectos. folhetins, informativos técnicos e catálogos em linguagem 
português. 

 

6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

6.1-Os hidrômetros deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da 
contratada. Os hidrômetros deverão ser fornecidos com certificados de verificação, quanto 
a: - Estanquiedade; - Teste hidrostático de carcaça; - Verificação - Visual/Dimensional. 
Sendo a entre a condicionada à a resenta ão dos devidos laudos de a rova ão 
exgedidos pelo laboratório competente. 
6.2-0 nome SAAE - Piumhi-MG gravado no mostrador da relojoaria 
6.3 - O licitante deverá fornecer catálogos com especificações técnicas dos equipamentos 
ofertados. 
6.4-O SAAE recusará o recebimento do material que estiver em desconformidade com o 

previsto acima e neste termo de referência. 
6.5-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substitui- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 

prazo a ser determinado pelo SAAE. 
6.6 - Certificado de aprovação de modelo perante o INMETRO de acordo com as 
características técnicas do objeto; 
6.7 - Os hidrômetros deverão ser entregues aferidos e lacrados contendo selo do INMETRO 
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7 - DA QUANTIDADE ESTIMADA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas neste Termo de 
Referencia parte integrante do Edital. 

8. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor total estimado para esta contratação, foram observados o preço de 
mercado em conformidade com os orçamentos realizados, os gastos para a aquisição do 
objeto Iicitado foi de R$ 96.201,40(Noventa e seis mil, duzentos e hum reais e 
quarenta centavos). 

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

Cód. Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 
04735 01 1.370 pç Transformação por processo de 70,22 96.201,40 

industrialização de hidrômetro 
unijato magnético, velocimétrico, DN 

1/2", vazão máxima 1,5m3/h, vazão 
nominal 0,75m3/h, comprimento 
165mm, relojoaria inclinada 45°, com 
anel anti-fraude, classe B, de acordo 
com as normas da ABNT/INMETRO. 

Impressão do nome SAAE 
Piumhi-MG na relojoaria. 
A referida transformação constituirá 
de troca de todo conjunto de 
relojoaria, anéis de borracha, etc., 
bem como as carcaças deverão ser 

jateadas e pintadas, e os 
hidrômetros deverão ser aferidos e 
selados de acordo com as normas do 
INMETRO. 

9- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa: 17.512.0447,2169 e Elemento: 4.4.90.52, do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

10 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

10.1 Todo o material Iicitado deverá ser entregue na Seção de Patrimônio, Material e 

Transporte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto que está localizada na Praça Zeca 
Soares n° 211 - Centro no município de Piumhi-MG, de Segunda a Sexta-Feira, no horário 
de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas, e, as despesas com frete (ida e volta), coleta 
e descarga dos materiais correrão sempre por conta da licitante vencedora. 
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COMISSÃO DE LICITAÇAO 
10.2- A licitante vencedora terá o prazo máximo de 30 (tinta) dias corridos, contados a 

partir da data de recebimento da Nota de Empenho e assinatura do contrato para coletar os 
1.370 (Hum mil, trezentos e setenta) carcaças de hidrômetros e posterior entrega dos 
hidrômetros novos. 
10.3- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 

transporte e a identificação de seu conteúdo. 
10.4-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer 
produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e 
condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas 
legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

11 - GARANTIA 

Deverá constar o prazo de garantia dos materiais, mínima de 01(hum) ano, e a forma de 
assistência técnica para os mesmos. 

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1- Fornecer os materiais Iicitados estritamente de acordo com as especificações 
constantes no item 7 deste anexo e em conformidade com as Normas Brasileiras que 

regulamentam sua fabricação juntamente respectiva Nota Fiscal 
12.2- Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
12.3- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado; 
12.4- Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
12.5-Providenciar imediatamente a substituição de qualquer material que tenham sido 
entregues em desconformidade com as exigências deste Termo de Referência, sem 

qualquer ônus para o SAAE; 
12.6- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 
prévia anuência do SAAE; 
lzí-Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, 
não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver 
acompanhamento e fiscalização por parte do SAAE; 
12.8- Realizar a entrega conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 
12.9- Cumprir com as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n° 
8.666/93 e suas posteriores alterações; 
12.10- Arcar com os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais) federais, 
estaduais e municipais que incidirem sobre os produtos, bem como todas as demais 
despesas que direta ou indiretamente incidam sobre o objeto tais como fretes, mão de obra, 
seguros, despesas administrativas, descarga e mais outras eventuais que possam surgir; 
12.11- Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem 
prévia e expressa anuência do SAAE; 
12.12- Solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar para o cumprimento 

satisfatório do objeto que lhe foi adjudicado. â 

5 
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13- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE: 

13.1-Efetuar, no ato da entrega, a fiscalização dos materiais adquiridos, podendo sustar ou 
recusar o seu recebimento, se este não estiver de acordo com as especificações exigidas 
neste Termo de referência; 
13.2- Atestar a Nota Fiscal correspondente aos produtos adquiridos, após O aceite dos 
mesmos; 
13.3- Disponibilizar todas as informações necessárias para o correto fornecimento, 
coleta/entrega e descarga dos produtos Iicitados; 
13.4- Efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições estipuladas neste Termo de 
Referência. 
13.5-. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
13.6-. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legai, após a comprovação da entrega do 
objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), 
sobre o valor da fatura; 
a) se O objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n0 do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
14.1. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 
14.2. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
14.3. 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. 
14.4. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao 
SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos 
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo 
ou forma. 
14.5. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos materiais não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo 
de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 

contrato, quer resulte de outras obrigações; 
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cl) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficara' retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
14.6. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
14.7. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transportes, imposto, taxas, seguros e outros encargos com o envio dos 
hidrômetros usados até as instalações do fornecedor onde será efetuada a 
'transformação e a devolução dos hidrômetros transformados para a sede do 
almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca 
Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, incluindo descarga dos materiais; 

 

15 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será de ............. .., iniciando-se na data 
de......./ ...... ../ ...... .. e encerrando-se na data de ..... ..l ..... ../ ..... .., contados 
após assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, 
podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja 
interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 
16 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
técnico em informática e assistência a máquinas e equipamentos Sr. Wilson Faria Figueiredo 
observando se o mesmo está de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi- 
MG e da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora 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 

17 - SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar ao 
Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, § 2° e os 
recursos do art. 109, ambos da Lei no 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 
Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perantã a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, e também: 
- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidõneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

18 - RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1- A contratação poderá ser rescindida: 
I. Por ato uniiateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei Federal n° 8666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 
a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 
18.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

19 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

19.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
decreton° 46105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 
atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará a viabilidade da adoção de 
critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 
sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados 
como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
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III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 
XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

2o - CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 
PROcEssO LICITATORIO N° 143/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO D0 CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

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

Cód. Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Preço Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

04735 01 1.370 pç Transformação por processo de 
industrialização de hidrômetro 
unijato magnético, 
velocímétrico, DN 1/2", vazão 
máxima 1,5m3/h, vazão 
nominal O,75m3/h, 
comprimento 165mm, relojoaria 
inclinada 45°, com anel anti- 
fraude, classe B, de acordo corn 
as normas da ABNT/INMETRO - 

Impressão do nome SAAE- 
Piumhi-MG na relojoaria. 
A referida transformação 
constituirá de troca de todo 
Conjunto de relojoaria, anéis de 
borracha, etc., bem como as 
carcaças deverão ser jateadas e 
pintadas, e os hidrômetros 
deverão ser aferidos e selados 
de acordo com as normas do 
INMETRO. Imgressão dO 
nome SAAE Piumhi-MG na 
relojoaria 

OBSERVAÇÃO: 
1-0 SAAE remeterá ao licitante 
vencedor a quantidade de 1.370 
(hum mil, trezentos e setenta ) 
hidrômetros usados para serem 
transformados em hidrômetros 
novos e devolvidos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias; 
2-05 hidrômetros deverão ser 
aferidos e selados de acordo 

com as normas do INMETRO; 
3-Os hidrômetros enviados pela 
licitante deverão ter garantia 
mínima de O1 (um) ano; 

W 
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4-A despesa com envios dos 
hidrômetros usados até as 

instalações do fornecedor, onde 
será efetuada a transformação 
e a devolução dos hidrômetros, 
transformados para a sede do 
contratante, correrão por conta 
da empresa contratada. 

Condições Gerais: 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 

Representante Legal 

11 
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PORTARIA - SAAE - PlUMHl n. 1812017 

DESIGNA PREGOEIRA PARA ATUAÇÃO NAS LICITAÇÕES 
NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL E 
ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENOIAI_ E ELETRONICO NO 

REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO OOMPREENDIDO 
ENTRE MARÇO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

0 Diretor Eygeoytiyotclo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Piumhi/MG, no uso de suas  legais que lhe confere a Resolução n. 
127/2016 de 7/7/2016 editaqa pelo 'och-rute Técnicos Administrativo do SAAE, com o 

objetivo de implementar _a__n"1__c'á_d_a_|i,daãe de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, 'bem como, PREGÃO ELETRONICO E › PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 

RESOLVE: 

Art. 1°«_.'_ Designar .também, para exercer as atribuiçoeísilegais de 
Pregoeira na realização deeompras ,pasmodalidades qeliçitaçãojipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRONICO, e... PREGÃO PRESENCIAL egELETRÓNICO. no 
REGISTRO de PREÇOS, ;a servidora .Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi. 

› . _Art_ Zfh-..O Editaladegçada, Pregão indicará .a:P,re9v-';›eira _que nele 
atuará, considerançloque, ,por força das .Portarias,-n.,_05l2017__ e__06l2017,_. esta 
Autarquia nomeou também-a servidora_ Maria_ dasGraças_ Ferreira ._ BarrosGoulart 
para atuar como Pregoeira.   _ ~  A  A 

 equipe  apoiou'. assessoraraia Pregoeira ora 
nomeada será composta pelos seguintes servidores: 

Maria Luciana Goulart de Castro 
Sônia Roseni Costa 

..Ailton*Franrzr;s.c.o_Figueiredo., . .e   ._ .-    - . *çourtgáis com o ggàü i 
^ › :"'r'.¡¡.¡:lL,\.: a; *  »jk  ' . .._SE,ACHA ARQun/Ag-c. - AL 

_ ~ ,  .'  . , , AUTARQUIA»  e _Wim 
, *r. ' ' n I 4_ ' t-. 'x ›¡ .\ .. . ._ I  O.,-M - , , u '  __ ,  ; _P!UMHI,.:.' -    
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_ Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 

aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenhá-las concomitantemente como as atribuições de seus respectivos 

cargos públicos. 

Art. 5°. Esta Portaria terá vigência até 31 de dezembro de 2017. 

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

Piumhi-MG', :uzezíciâ de 2017. 

Eng. ODÉCIO A SILVA MELO 
;Diretor Executivo. do: SAAE . 
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RESOLUÇÃO N' 114, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

nzeuumsum o § 1° no ART. 2° DA LEI N° 10.520. DE 17 
na JULHO n¡ 2m. aus mu no nascia po¡ MEIO DA 
UTILIZAÇÃO n¡ nscunsos n¡ TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO a n¡ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

ircousinsurino. o disposto no .g. 1° do art. 2°, da Lei 
Federal n° i0.520/O2:' '    - a t 

CONSIDERANDO. mais, a necessidade de promover a 
transparencia tiscatgosl interesse. pública_ a racionalização e; 'a1 agilidade dos 
processos administrativos para a aquisição de bens e serviços comuns pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG ; 

.CONSIDERANDO. ainda. a _necessidade de _proporcionar 
a facilitação do controlegía ampliação 'da disputa entre fomecedoires, a 'redução 
de custos e a celeridade' na tramitação burocrática efdinda. implementar uma 
moderna administraçõoy_ . ' ' " ' - ' U  O .  ' ” 

CONSlDERANDO. também. a necessidade de adotar 
medidas que venham desempenhar relevante funçao no_ _processo de 
aperfeiçoamento _no.7 gestao; dessa ,ínsiíiuiçüoa resgvcrdcdos ,ias 'requisitos de 
segurançaeeñciêncióifT" "Í  " ' ” . "  '  ' _ 

“ ' ' 'CÓNSIDERANDQ outrossim. a 'necessidade de adotar 
medidas que contribuam para a redução do déficit operacional:  oonsiosuñeo, finalmente: gmçgigm         

  
de recursos de' tecnología da informação. se ACHA ARauivADo NESTA 

. A _ _ Aumnotàrà; ç ç  f; .assente  ' Pluiiiitll. a f  
A  ¡Ar-t. 1°...- _Este Regulamento estala 

procedimentos relativos à licitação. na modalidade pregão. por o da utilização 
de recursos de tecnologia .da informação, denominada pregão" eletronico. 

tviçes comuns do Service Autônoma de -Água e 
destinado o aquisicao .de bens,_e_se 
Esgoto de PiumhieMG-...qualquer que seja-o v.alor estimada. 

- .  
l. '. _ , , __ _ 13.1.13_ _ _ t_ _ :ig-J  Í,- - _  _Vl_ . 1 
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Parágrafo único - consideram-se bens e seNlços comuns 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 
objetivamente deiinidos no objeto do edital. em perfeita conformidade com as 
especificações usuais praticadas no mercado. Principalmente quando se tratar de 
obras e serviços de engenharia em que se averiguar que o obieto não necessita de 
aferição técnica mais apurada: sendo considerado rotineiro e usual. apresentando 
identidade e caracteristica padronizada que se encontra disponivel. a qualquer 
tempo. num mercado próprio. 

Art. 2° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG, a qualquer tempo. podera proceder ao Pregão Eietrõnico dos bens e 
serviços comuns. com vistas ao abastecimento do almoxarifado. assim como a 
manutençao dos serviços gerais. 

§ 1° - o Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG realizará os pregões eletrônicos por." intermédio de Bolsas de Mercadorias. nos 

termos dos §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei n°'i0.520/02._ 

-"§ ?ia-;Pdrajpartícipar-de 'prfegõés "eletrônicosas pessoas 
interessadas em contratar com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG deverão estar devidrnentehrcrefdeánciagas junto_  _corratorass-:demrtercadorias 
associadas às Boisasgdç Mercadorias _constantes do edital.  -- . - 

.   r :O4 .~ç=:redeneiamenro. .Juntos ;à :Ín/«CQIWBÍMQ _de 

mercadorias devera serreaiizado em_ .prazos fixados no edital. -- . 

_ r _o  _. §_§ :.43 -À Os interessados 'participarão dos 'pregões 
eletrônicos poriniérfhéfdio de corretora de mercadorias' 'corn poderes para, em seu 
nome, oferecer propostas." formular lances. negociar. recorrer e praticar os demais 

atos inerentes ao cerfames_ _ . - _ 

“E  t i5 ' 5° às À corretora *de mercadorias" é' :responsável por 
todos os atos praticados pelo' credenciado, em seu nome. no sistema eletrõRriiêi&ge 

    
°'°9"“°= ssszasaãsssso 

_ A .g _' § 6° e O envio da_ proposta xwciíiaâ_ :eu _ia - e" - 
as condições e_ obrigações inerentes ao certame. ' PIUMHI. _ s. _. r_  .. 

- un. -_-:›-=..I   ,§.;_7°_- Qrequerirnentodo interessado.. _ do_ _ 

Mercadorias.paraçanceiamento;desenha do representante para _.in_ciicado. nao 
eiide a sua responsabilidade. 196195_ @rios :praticados peioj'credenci_ad'o_.até, c_d¡_q e 

hora do respective. 29199919,,-   .. . . .- - 

5Art«3°= Para oseteitos,destaResoit-icõoes=°nsiâiercrse=  e 

m. fi "- metodos de autenticação de acesso: recursos de 
tecnologia da informaçao que visam_ garantir atautenticidade da identificação de 
quem .esta acessando: as= ;informações .do sistema e_ das informações _que estao 

sendo disponibilizadas:: r.  = . _. _   .. - '  . .t - .- . 
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ll - recursos de criptografia: recursos que permitem 

escrever informações e dados em cifra ou em código. mediante o uso de uma 
palavra chave secreta, de forma a permitir que _apenas quem tem acesso o ela 
possa decifrar ou compreender esses dados e informações: 

IIl - sistema eletrônico: conjunto de programas de 
computador utilizando recursos de tecnologia da informação para autorizar rotinas 

e processos: 

iv - provedor: uma organização ou companhia que 
prove serviços de annazenamento de dados, de desenvolvimento. de 
manutenção. de hospedagem, de acesso ao sistema eletrônico e ã lntemet e a 
garantia de seurança e Integridade de informações. dentre outros serviços: 

V - chave de¡ identificação: conjunto de caracteres que 

identificam. individualmente. o usuãrio do sistema eletrônico: 

'e Vl -  situação na qual os envolvidos 
com o sistema eletrõnico“possue_m=_atrpassemça .possuir chave de ;identificação e 
senna para acesso ao mesmo, caso necessario. 

« l'  vtl-rsreeisfaçs QQÍQndG-SLÓfFPFi-SBRQOQ: espgço=temtoricl 
que compreende raiedeam lsrmelerçidcderçiesPlumhízMGa     ~  -- 

Árt 4° - Em conformidade com que estabelece a Lei 
Complementar Federal ng 123,¡ de_ i4 _desídezemb_ro de _Estatuto _lgigçionqi-da 
Microempresa e da Ernprjesa_._de Eequeno Porte. apresente .çartigo_ggispõe_ sobre 
normas acercada' concessão de tratamento diferenciado e simplificado ipdra as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas ãs 
aquisições de bens e serviços do SAAE. _ A _ _a CQNFERE com o ORIGJNAL  'Í'*Í1*f'Í'§'“i_°».'" lfàrçjgsçftrt-'s destekártlgo'. mrcrde ..¡. “s” " ._¡ _ i ' 

de pequeno parte são_ ".ds_definidas nos termos “da arenas¡ --u- l é¡ --f 
Federal n° 123. de T4 de dezembro danosa. l ' ' ' ' 

       _i _ _-"'ñ:§.-V!-¡Í -r  
i i !migraram II   j,§k "Í2°_'j' í-“É O' enquadramento_ como mempresa 'ou 

empresa de pequeno 'porte 'daf-se-ã “nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresarde Pequeno .Porte, _instituída pela Lei Complementar n° 
123, de i4 de dezembro. aerzooesrnj _especial guardado seu en, 3°. estando as 
mesmas aptas_ a_ usufruindoçtratamento favorec' 'o estabelecido nos arts. 42 a 49 

daquela Lei Complementar. 

. ._ . l - A identificação dasmiaraempresas ou empresas de 
pequeno porte no sessao pública da pregão' eletrônica só deve ocorrer após o 
encerramento dos lances; eeimodo axziiticultara-.possibllldade de Aaonluioou fraude 
no procedimento. ' *V - . ” t'  i-- - ..T › 

v -  3° -~ Para ampliar* a participaçãor-fdas pequenas 
empresas do “niüñicípidi üe-'Piumfai-MC-B- e. da 'região nas 'licitaçõesr- o Serviço 
Autônomo de Águaiéefsgototiie ' Piumhi-MG devera. sempre que possivel: 

3 
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I - Realizar aquisições de bens e serviços comuns 
destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empreses de 
pequeno porte nas contratações quando o valor não ultrapassar RS 80.000,00 

(oitenta mil reais): - 

ll - Na definição do objeto da contratação. não utilizar 
especificações que restrinlam. lnjustificadamente. a participação das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 4° - Por ocasiao do_ credenciamento. a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que optar pela fmiçõo dos beneficios estabelecidos 
na Le¡ Complementar Federal n° 123/06. devera apresentar: 

1- Comprovanterde opçao pelo SIMPLES obtido no sitio 

da Secretaria da Receita Federal; . ç_ - 

;_-¡___§__ _5°- &Exlgir-seàai da microempresa e_ da empresa de 
pequeno porte; parar-ñas¡dehabiiítbcjõãilñiãêñasQ sçgulntez. › t' '  .  

l - Quanto a habiiitaçõo juridica: 

. K- _  a) l-_Ata . 'çartsñii-'H-YÇ? :Êirstãlterações "subseqüentes da 
empresa. _devidarrgentefregistrado npõrlgõorcompeteme: z _1- - __ e _ e - - 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 

  

empresa. f. L    i  o  °°tzssiisss.esr'se~^t 
_ç _ _llgQuantaa'regularidade'iiscâã-ARQUUGM' E ° STA  ql certiceççqnlunrc  39min? . . _¡¡~,¡'¡.¡¡ 

fornecidos pela:  ”  '  ' “ v' “'j'_'  t”  ' '- ' mui?! 
“ 'a.i) ReceitaFederaiie 'Procuradoria G -- da Fazenda 

Nacional: E f_ _e __  _ _      ° à'  "Certidão Negativa expedida pela Secretaria da 
Fazenda do Estado do segedolicjtante: _ _, _ __ _ _ 

i ' ;ü"'”c]”C'“ttidõõ" Negativa expedida pela Fazenda Municipal 
ou pela Prefeitura Municipal dasede doiicitante; . __ 

_ _ d) Prova_ :de _situaçao regular perante __o ...Fundo ._de 
Garantia do Tempo. .de ;,_Seryíçp.  [Lei ..-$036 de 11.05.90), através da 
apresentaçao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS: 

e). Prova delsituaçuõo redutor perante a instituto 'Nacional 
de Seguridade social - INSS. através da apresentaçao da CND - Certidão Negativa 

deDébito. . _ 
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~ § 6° - Nas licitações em que participarem, os 
microempresas ou empresas de pequeno porte. deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal. 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

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

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

acontecera no momento imediatamente posterior ã fase de habilitação. conforme 
estabelece o art. 4°. inciso XV, dctLei-m 10.520. de 17 de Jutho de 2002. aguardando- 
se os prazos de regularização fiscal pardo abertura da fase recursal. 

-.~ e as. 9°  .Arrarorrooecão.ae-prozoíprevrsrozno l_§ 7? deverá 
sempre ser concedida pelo Serviço Autônomo de Áua e Esgoto quando requerida 
pelo licitante. a não ser que exista urgencia-r. na-_contrataçãor ..devidamente 
justiticado. e t. :  .   - =    I .    ;§,§l0.--Eventualinterposição de recurso contra a decisão 
que declara o vencedor docertame não suspenderã o prazo estabelecido no § 7° 

desteartigo. . __ . ... ll' e - = 

F1. 

' "§ r i i' - A ñãolrfegulorização da 'dõcumérítãçãjolincypraio 
previsto no § 7°. implicará; decadência. do direito à contratação. preluizoÍdas 
sanções previstas;na_*art1gõt;6i_"=da, Lei _n9_8.6_66'. de 21 de' junhoae: 1993, sendo 
facultado _ao_ Serviço jgçqrçnorpç j de_ _Água ' je" Esgoto',_ç:onvocarç ' os' licitantes 
remanescentesçrína'ordem de* classificação; parar-a assina3gçg,gq¡§oa3gtcbo5gg¡NAL 
ata de registro' de preços, ou revogar a licitação. se ACHA ARQUIVADO NESTA 

AuTARQlA. _ _ 

ç  ::t5 l].2.\í\a reguloridadeç fiscal as .amis   Em 
para a assinatura-tdofcjõntratoçouÍala afaste  de-Dfàcdà,    .. '› .. .e 

    
- i3 É Nas "licitações" do e tipo menor reço. sera 

assegurada. como critério; de desempate. _preferencia F18. CQNYGÍGÇÕO Darc 05 

microempresaseemeresos ele;peàruenóí-'borta:detmvniclplp .eu cãcreeíüo.. 

i - Entende-se por empate aquelas situações em que as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco poncento) superiores aquelas apresentadas pelas demais 
empresas. -'   "  ' - '- - " -" f 

= ll - O disposto no_ parágrafo acima somente se aplicará 
quando a melhor ofertarvãlidcir não tiver sido» apresentadapor- microempresa ou 
empresa de pequeno porte,- -'- í  _  _' ' - t ' 
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imediato bloqueioade acessa. 

:a rn.; s_ ,-'Ç!-,:__-_.›.›LI.:L:_-=_- _S41 ,-,. WWW 

AntlrquhMInldpIlGd103$IN)Prçhu8urs,21l-Canm- 
_ lll - A preferência de que 'trata este parágrafo sera 

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

pequeno porte do municipio ou da região melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão: 

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

Art. 5°- O Pregão Eletrônico sera realizado em sessão 
pública, por meio de sistema-,eietrãnjcq¡gue promova a comunicação pela 
internet.   ;_.;1_< 

à_ .i.°_ :EA ;utilização _des recursos de tecnologia da 
informação contemplará o -uso de- recursos de: criptografia e de 
autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em 
todas as etapas da conirpraprxtravésdo:Pregãoiletrõnicor.  __ ..  .- 

'  t' 2° - O pregão eletrônico sera conduzido pelo órão 
promotor da licitação. por. meio _de utiição de_ .recursos de tecnologia .da 
informação próprios ou por acordos de cooperação ttecnica junto qteroeiros. 

-' - ›_"'_7'§_"'3° - _Todos fquafitos* “participem * de' 'licitaêão- na 
modalidade Pregão - tem* direito- "públco" "subjetivo ã fiel observância do 
procedimento estabelecido nesta_ Resolução, podendo qualquer interessado 
acompanhar o seu deseñvolvlmentordesãe que --nãog-lñtertlrtzrde mãdd ::perturbar 
ou impedíra realizaçüíaídtdst Çbàlhoeti- l i  2"»  t' ' ">  ~ " 

-- r:   Serão 'prevlamentecredenolados perante o 
provedor do sistema eletr _ co a autoridade competente_ ã'o õ"ãrg o' promotor da 
licitação, o pregoeiro. os membros da equipada “apoio, os operadores do sistemae 
os licitantes que partieipdmdo pregão eletrônico. - . - . . .  .  . _a 

  
_.L;-§ .l° -.~O. c e ' to .danese-a pela atribuição 

de chave de. identiñcação se desenha. pessoais intransferlveL~para .acesso 

ao sistemaeletrõnlco. . e - ._ i r ' - - .t  e 

. § 2° -__A chave de identificação e a senha poderão 
ser Utilizadas em qualqüerípregão eletrônicogsalvo quando canceladas por 
solicitação do credeñciadokáuem _ivírtude de sua inabilitação perante o 
cadastro de fornecedores. ' ' 

  - A !perda 'daãmseânhahrouea auebra' de sigilo 

deverão ser comunicadas imediatamente ao proV§§§ÊwA b 
-.¡ AUTAÍRQUIA. 

P l- M 

NESTA 

f ¡7.PIUMHI, b; AE? 
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§ 4° - O uso da senha de acesso pelo licitante é de 
sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda 'que por terceiros. 

§ 5° - O c [unto ao provedor do 
sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante 
legal e o presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

Art. 7° - Caberãã autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico, [providenciar o  do 
pregoeiro e da respectiva equipe; _de_ apdlo designados para a condução do 
pregão.   l  ” l ' a - _  

n ' 'Piarãraifo túnica - À 'autoridadeà l competente. 
designada de acordo com as atribuições previstas em lei. cabe: 

i -determinaã-#beiilifs#sielióiiêtcààípí    t 

e i VII  deàíshareí slõi:ir=iéñ'éñies  
Ill - decidir os_ recursos contrq__atos _do_ pregoeiro e 

'- iv n' homologaro resultado daíliêitaçõto 'e"p:romover 
a celebração dó coñtrdtohr - ~ l SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

 
 

e *Arl.jl8,_°'-_ Caberá ao pregoeiro: 'AUTARQLÉ'   
' e :   '  ' PIUMHIJ* 

- I -a-cbertüra -7e3 exame» das - e., a .a. . 

preços apresentadas por meio eletrônico: 

ç ' il- a adjudicação da proposta de menor preço: 

z Ill 7 a elaboração da gata: _ ç  W - .a csnêvsâ<rd9â tsbslhw do assis-sd? <=P°¡°= 

V - o recebimento. o exame e a decisão sobre 

YSCUTSOSI 

CONFERE COM O ORIGINAL 
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VI - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído, após a adjudicação. a autoridade superior. visando à 

homologação e a contratação: - - 

Vll - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 
10.520. de i7 de julho de 2002. 

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

\Úl : 
il - O recebimento das propostas de preços e da 

documentação de habilitação: ¡f-    .i  
_; ll_I -A-an 'ise-das- propostas _de R$905. o_ seu exame e a 

classificação das ' l .i ' 'l - 7 ' e    7 › --..=.. ,.' L .L 

s,.-1-V..-.A lcondução dos procedimentos relativos _-ao_s lances 
e a escolha da propostaou _lance de menor preço: __ e. . . _ 

. ' i' V' QA" abertura dos envelopes g8 documentação de habilitação: “F 

 
 

ERE com o ORIGINAL 
l_l .|i __ _ SEAC. 7 -  ._ . __ t. ,_ __ W __ _AUTARHÊUTÃQUIVADO NESTA  ;vl-LAadjudicação da proposta qñmgpor  - 

ç VII_ - A elaboração da_ ata; 

4  _Í iii/Iii - A_  da :equipe ' 

e  IX. .-_. Q. teeebimenteistmezsemêi e 9 parecer sobre os 
recursos¡ .. ._ _   .A  .  . . 

ç . __  - o Jeñõarñihhamento"don-:íprocesso:  “aevidcmehie 
instruído, após a adjudicação. ã autoridade competente para lins de 
homologação.  ,_   ., , 

-. .n ..r .n 

kxrArt. i0 - O licitante sera responsavel por todas as 
transações que forem efetuadas; em seu nome ne- sistema, eletrônico. 
assumindo como firmesesverdadeiras suas propostas e lances. 

^ “Parágraw único › -=~lncumbira: ainda: ao «licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsavel pelo ônus decorrenteda perda_ de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.  7 _ _ 
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Art. ll - A detinição do objeto deve ser realizada de 
forma precisa. suñciente e clara. vedadas especificações que. por excessivas. 
irrelevantes ou desnecessárias, Iimitem ou frustrem a competição ou a realização do 
fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência. 

Art. 12 - A sessão pública do pregão eletrônico sera 
regida pelas regras especificadas no art. 4° do Lei_ Federal n° 10.520. de i7 de julho 

de 2002. e pelo seguinte: 
l - a convocação dos interessados será efetuada por 

meio de publicação de aviso no Diário _Oficial . facultativamente. por meios 

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

eletrônico onde ocorrerá a sessão implica. a data e hora de sua realização e a 
indicação de que o pregão seró-reaiizadiapor meio de sistema eletrônico: 

e flll *- toqas-“asireferenclas de tempo no, Edital. no avlso e 
durante a sessão públiçcobservdrãq Qbrigatoñamentesíhofório de. _Brasília -__ DF - e. 
dessa forma. serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
aocertame: - . d. j   - ›-  = .' . e   -ínÃ-lv euíoslicitagntesvou rseesprepresentantesrlegais deverão 
estar. previamente credenciados juntado órgão. provedor: _  - c participação. ln9.t_.prscñ9o»:d9r~se:sã.panmais pode 
digitação da senha, privativa ,do _representgntelcdo_ ,licitar-qto, ,eg suoseqçgente 
encaminhamento çdeçlproposta de preço em'da“tõ"'e"horã"ria previsto no Edital. 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 

eletrônico pressupõe' 'o pleito 'conhecimento 'e atendimento' "ãs'”'exigências 'de 
habilitação previstas no Edital;  !ll  partir¡ do horórto'_br_evisto_._no_ 'Edltgl,'z°teirjú_;inicio__a 

'sessão pública &doííorêàãó elétrôjhreb; 'cam u. divulgação das prometida braços 
recebidas e em 'perteítd cohsonãñclà 'com as' especlitcaçães”e"“cíõndições de 
fornecimento detalhadas ,pelo Edital: _ .   »g . 

_ _   .f " ÍWVH¡ ?aberta "aÍ 'etapa Ícompetitiva.) serófglçconsiderafcio 
como primeiro lancea proposta inicial de 'menor valor apresentada. sendo que, em 
seuida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. sendo-o licitante Imediatamenteinfatmgdo do seu; recebimento 
e respectivo horario ale-registro e valor; _ s ' 

_ _ __ CONFERE com o_ ORIGINAL  lx - osllcltantesçaoderaoç otereaatslamesmoesmwmesrA 
observado o horario_ fixado. .e as regras deaceitacãoL-. o n AUT^.'3Q%'Êl  

 
, . _ w !tri-n só serãoÍaoeitos lances  v u' 

ao último que tenha sido anteriormente registrado na sistema: 
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XI - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, 'prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar: 

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

Xili - o etapa de lances da sessão púbtica. prevista em 
Edital. será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances. emitido 
pela sistema eletrônico aos licitantes. após o que transcorrera período de tempo de 
até trinta minutos. aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico. 
finda o qual sera automaticamente encerrada a recepção de lances: 

XIV - ;og _pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento daietapa de lances da sessao pública ou. 
quando for o caso, após negociação' eâdecisão ::pelo pregoeiro acerca da 
aceitaçãodoiancedemenorvalorzl ' " ' '  i-  a'. a . . 

XV - altemativarnente ao disposto no inciso anterior. 
podera ser previsto em Edital_ o ;encerramento ÓQSQSSCIO-PÚbIICGIJQT declsaodo 
pregoeiro. medianteio...ençgminhamenter-vde avlsocde fechamento: iminente dos 
lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos. 121g: ccnoãqnugl àíàlNAL . - . M .cone ,. 
encerradaa recepção delances¡   |l    _í__ÊÉAC_HÀÀ_ARQU¡VÀDO?NESTA 

. .    ;. e  .  _ ;.....;_QgALll-Aagààuâirí"  a 
. s. . __;xvl_- como requisito gparaa celebração, ;h 'ai 

vencedor devera apresentar o documento original ou cõpiaFêHt-'ltüit  c_- " e s"- 
     

,xvu - o interesse do iicitqnte_ em. interpr re_evra 
ser manifestado. datraveàj_ _dó_ 'sistemaà p_ eletrônico¡ ;imediatamente após o 
encerramento" da"" 'tdse;í_c'ç›rr,ipe'titivg do “pregão, sendo; que, .jparafo 
encaminhamento de_ jmerrtpriaife :sentia-razões será facilitada# _fútiliiaçãa 'de 
endereço eletrônico_ najlntemet ou fax previamente: divuigadaà ;em Edital. 'com 
posterior encaminhamento do origiriahobservado' o  de três dias: 

XVI" - encertadda etapa de lances da 'sessão pública. o 
licitante detentor da. melhor. ofertar .devera comprovar. no prazo' e endereço 
estabelecidos no..5ditai.._a,situaçã_o de reguiaridade naforma dos arts. 28 a 31' da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, podendo esta comprovação dar-se 
mediante encaminhamento da documentação ;._.¡via,__ “fax, _com_ posterior 
encaminhamento do origina¡ ou cópia autenticndtãhopsemadosas. prazos-legais 
Peliinenies¡ a ~ - r . e e       .    --  

. a  .~. X|X,-;:;.e,nas situações em que o Edita! tenha previsto 
requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o Cadastro 
de Fornecedores. o licitante devera apresentar. imediatamente.. ::cópia da 
documentação: necessaria; por meia-eae fax, com .posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada, observadas os prazos legais pertinentes: 

 - ' t. 'VÊ 'v›-;ÍE-Él::,  '10 
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XX - a indicação do lance vencedor, a classificação dos 
iances apresentados e demais informações relativas ã sessão pública do pregão 
constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

Art. i3 - Se a proposta ou o lance de menor valor nõotor 
aceitável. ou se o licitante desatender as exigências habiliiatóñas. o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, veriñcando a sua aceitabiiidade e 
procedendo ã sua habilitação. na ordem de ciasslflccção e assim sucessivamente. 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

A Parágrafo único - Na situação a que se refere acima. o 
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que sela obtido preço melhor. 

_ Art. ..i4 - constatada o atendimento das exigências 
fixadas no edital. o licitante será,- decldrada, vencedor sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame.      

_iç -Ã @declaração falsa; rotativa_ qo _cumprimento dos 
requisitos de habilitação.. ríeferlelamõi _inciso _L_ do_ art-.Í-iz doeDecrefo, .nP-,ALSSó/Oó. 
sujeitará o licitante as sanções previstas na Lei Federal n° 10.520. de i7 de juiho de 

r ~ :'  i6  ;Noscaso ide; desconexão com o pregoeiro, no 
decorrer da etapa competitiva do pregão. a sistema eletrônico poderá 
pemtanecer acessível aos ilcitantesrpara .a recepção, dos lances, retornando o 
pregoeiro. quando possivel- sua o cfuacõçà n93 Cert9me-«.-;sem, nreiuizo- dostrsrfwr 
realizados. _ ;     ;     

  gãiiraísrdtçi. ásisisaiíiaoé' 
tempo superior a dez minutos. a sessão do pregão será suspensa e tera reinicio 
somente após comunicaçãorexpressaaos participantes-g    _ -. s» ~ › 

a An". i7 . 'Anita-amiga na iaóiâícààeái;  dc: 
Leis n° 8.666. de 21 deiunhoàde i§9_§?3_e,1_9;5gQ.__ç:l§eFifrdejglho;de_gq02._,__3_ç___ ,  . . 

"            
publicação. ' - 

i  \ . _ - - 'cawirírsiiehbitqi a: ÓRE-élàçk  r¡~;-.-f-'..-, Lg.:    --; , _ ;-   ãáfJrSLEJJUGHA ARQLLVADD 

. ,:__P',i'Umh'lTMtjG':o3“ d9ÕÍutUbr9.deg2011-rz~uTA89Igmafsi_   
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RESOLUÇÃO N° 116, DE O2 DE MAIO DE 2012. 

ALTERA DISPOSITIVOS DA sssowçâo w m. ns os os 
OUTUBRO os 2011. ou¡ REGULAMENTA o § 1° ao ART. 2° m LEI N- 10.529. os 17 as JULHO os 2002 e DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
_Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, no uso de suas atribuições 
legais. que lhe são conferidas peia alínea "b". do inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 
Regimento Interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSlDERANDO o principio da economicidade impõe a 
adoção da solução mais conveniente e eficiente sobre o ponto de vista da gestão 
dos recursos públicos. porquanto toda atividade administrativa envoive uma 
relação sujeítãvel a enfoque de custo-beneficio: 

CONSIDERANDO, ñnalmente. a necessidade da 
promoção do desenvolvimento econômico e sociat, CONFERE com o ORIG|NAL se ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUtA.  - 'r -    
PIUMHI, __ _j_ __   g w . 

. [mr-ie- sã?! 
..ao n” - . Art. 1° - Os parágrafos 1° ao 7° do art. 2° R . 

I i4. de 03 de outubro de 201 1. passam a vigorar com a seguinte redaçã 
I O U 'Art 2 .................................................................................................... .." 

"§ 1° - O Serviço Autônoma de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
poderá utiiizar sistema de pregão eletrônico próprio ou de 
terceiros. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos os licitantes 
interessados em contratar com o Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto de Piumhi-MG deverão estar devidamente cadastrados 
junto ao sistema de pregão eietrônico próprio do SAAE-PIUMHI ou 
de terceiros constantes do edital. 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão etetrônico 
próprio do SAAE-PIUMH! ou de terceiros devera ser realizado em 
prazos fixados no edital. 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões eletrônicos via 
home broker. podendo ofertar propostas. formular iances. 

4 1 
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negociar. recorrer e praticar os demais atos inerentes 'ao 
certame. 

§ 5° - O iicitante e' responsável por todos os atos praticados no 
sistema eletrônico do pregão. 

§ 6° - O envio da proposta vincuiaró o licitante a todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame. 

§ 7° - A utilização por parte do SAAE Piumhi-MG de sistema de 
pregão eletrônico de terceiros habiiita o provedor do sistema a 
ajustar com o licitante os serviços peia utilização de recursos de 
tecnoiogia da informação, nos termos do inciso iii do art. 5° da Lei 
n° 10.520/02." 

Art. 2° - O inciso Vl do art. 3° da Resolução n° 114, de 03 
de outubro de 201 1. passa a vigorar com a seguinte redação: ~ 

H a n Art. 3 - .................................................................................................. .. 

"Vi - cadastramento: situação na qua! os envoividos com o 
sistema etetrônico possuem ou passem a possuir chave de 
identificação e senha para acesso aa mesmo, caso necessario." 

Art. 3° - O parágrafo 4° do art. 4° da Resolução n° 1 i4, de 
03 de outubro de 201 i , passa a vigorar com a seguinte redação: 

ll o Il Art. 4 - .................................................................................................. .. 

"§ 4° - Por ocasião do cadastramento. a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
beneficios estabelecidos na Lei Complementar Federai n° 123/06, 
deverá apresentou" 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ooo-uun.nn¡-¡ooo--aonaunuton-uconecta-u¡ooo-ap--na-nu-uu-tuunnuunnoun 
.Il 

Ari. 4° - Os parágrafos 1°. 2°. 5° e caput do art. 6° da 
Resolução n° H4. de 03 de outubro de 2011, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 6° - Senão previamente cadastrados _perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor 
da iicitação, o pregoeiro, os membros. da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e os licitantes que participam do pregão 
eietrônico." 

"§ i° - O cadastramento dar-se-á pela atribuição de .chave 
de identificação e de senha, pessoa¡ e intransfenirei, para 
acessa ao sistema eletrônico. coNf-'ERE com o onralnAL 

se AcHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA E 

  
A 
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§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico. salvo quando 
canceladas por solicitação do cadastrado. 

§ 5° - O cadastramento junto ao provedor do sistema 
implica a responsabilidade legal do licitante ou seu  representante legal e a presunção de sua capacidade  técnica para realização das transações inerentes ao  pregão eletrônico." 

 Art. 5° - O caput do art. 7° do Resolução n° 1 14. de 03 de  outubro de 201 1, passo a vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 7° - Caberá à autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico. providenciar o 
cadastramento do pregoeiro e da respectiva equipe de 
apoio designados para a condução do pregão." 

Art. 6° - O inciso V do art. 8° da Resolução n° 114, de 03 
de outubro de 201 i. passa o vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - ............................................................................................... .." 

"V - o juízo de admissibilidade e o recebimento de 
recursos" 

Art. 7° - Os incisos l e 1X do ari. 9° da Resolução n° 114. de 
03 de outubroede 201 i. passam o vigorar com a seguinte redação: 

o RlGlNAL 
"Art. 9° - ........................................................... ..É.Ê.'§¡ÊÉ.,ÊÊA.ÊÊE|XÊ§<T› NESTA 

AuTARQLgA  
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn .- 

Art. 8° - Os incisos I, X, Xl. XIV e XVI do art. 12 da 
Resolução n° 114, de 03 de outubro de 2011. possam o vigorar _com a seguinte 
redação: 

"Art 12 'r O _ I I O l I C I C ¡ I I R I I I U I | U I I 0 C O ¡ D O Q O D U C I I - I I U I I I I O I O U I I I l I I D I I l D I I D C Ú U I I I I I U U Q U I C I I I I O C I I I O C U U U U O I C I I I I II 

"i - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
pubiicoção de aviso na imprensa Oticiai, facuitotivomente, por 
meios eletrônicos: 

lv - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema; 
N 

UOIO nnnnnnnnnnnnn en¡ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu no 
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X - o sisrema apenas aceita iances cujos voiores forem inferiores 
ao üifimo que tenha sido anteriormente registrado; 

Xi - o sisfema não aceífa dois ou mais lances de mesmo vaior, 
prevaiecendo aqueie que for recebido e registrado em primeiro 
lugar; 
H H 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -no-..uu neoon 

XIV - o sisiema anunciará aufomafícamenie o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso. após negociação e- 
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do !once de menor 
valor: 
ll I 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡uoo¡n..-o-aa-u-....--1ou¡--:nonoooouuuououuoncunnnaa-.. 

XVI - como requisifo para a celebração do confrafo ou ata de 
»y registra de preços, o vencedor do certame deverá apresenfar o 

documenfo origina¡ ou cópia aufeniicada.” 

Art. 9° - Esia Resolução entra em vigor na dara de sua 
publicação. 

Piumhi-MG. 02 de maio de 2012. 

/5 
- Aníndo Ba osa “Neto 

_ Presidente do Comitê Técnico e Adminisfrafívo da SAAE 
 / 

m o ORIG|NAL 
ÊÊÉÉÊÂEAÊÊUIVADO NESTA 

TARQUIA. q AU PIUMHI «  
PIUMHI. i 
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LEI COMPLEMENTAR N° 25/2010 _ 

Institui o Estatuto 'Municipal __ da» 

Microempresa, da Empresa die-Pequeno 
Porte e do Micro Ennpreendedor Individual 
e dá outras providências 

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

a seguinte Lei: 

'CAPÍTULOI - _' W V- 
DA INSTITIIIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA mcRoEMrREsAmA o 

EMPRESA nn PEQUENO soam E no MICRO ENIPREENDEDORL _ e 

INDIVIDUAL e a o e 

"Art. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Níicroempresa. da Empresa de 

_Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbiítto do Município de Piumhi- 

Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento ioga!) de caráter diferenciado e- 

favorecidc; como um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento econômico e 

social deste município nos termos da Lei Complementar n° _123, de 14 de dezernbrode 

2006 e da Lei Complementar 11° 128, de 19 de dezembro de 2008. É n 

 
§ 1°. O tratamento especifico à Microempresa Empresa. e Empresa de Pequen 

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

§ 2°. O tratamento especifico ao Micro Empreendedor Individual, encontra-se. 

fundado na Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008. '  Art. 2°. Beneñciam-se desta lei as Pessoas Jurídicas classificadas_ como 'o 

Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de acordo 

com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de ambito nacional e  n 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. z ' ' n' u' 

/ 

 gáià-'rÍ-Ãtài” 
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1.' ._ 

Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do 'Comitê Gestor do  É 

Simples Nacional, vinculado ao _Ministério da Fazenda. Fórum Permanente das _ 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e do Conzútê para Gestão da REDÉSIM, . 

n vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Eicterior. 

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. n u 

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 años, enfim, no que couber, o 

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

Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO n p 

DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA. EMPRESA DE 
. 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° 

'10406 de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro* de Empresas 

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

nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis esmbelecidos nas Leis Complementares 

__n° 123/2006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 

2° daLeí Complementar n” 123/2006. 

Art. 6°, É considerado Micro Empreendedor Individual o, ernpresárioia_ one's-e.: n. 

refere 0 afí- 966. da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, do Código Cioil e ao 

estabelecido pela Lei Complementar n” 12s , de 19 de dezembro de 2008. o 

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 

  CEP 37925-000 - Pium   _ _ 

PEQUENO ?cara E 
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Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

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

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

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

equipamentos interligados ao sistema de informática da Prefeitura Murtícipai de_ Piumhi as_ 

seguintes finalidades: i 

I - concentrar o atendimento ao público no que se refere as 'iorientaçõesi 

necessárias à abertura, regularização fiscal e tributária e baixa de empresas no municipio, 

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

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

- do usuário; 

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

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

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

certifique, antes de iniciar o processo de abertura da empresa, de que não terá 'restrições 

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

respeito a hornonírrúa; 

IV __ disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações 

necessárias à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de  
ñmcionamento, mantendo-as atualizadas; 

V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

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

pessoas e produção; 

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

instalados no municipio; p 

VII  disponibilizar informações atualizadas sobre' captação de crédito .pela 

Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; _ 

VIII -- disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar o acesso da 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor n Individual do 

Ã 
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município aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e - 

federal; 

IX - oferecer infra-estrutura adequada para todas as atividades descritas neste_ 

artigo, incluindo o acesso à internet pelos usuários; ' n 

§ 19* Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 0 

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

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

Municipal poderá firmar parceria corn outras instituições congêneres, visando oferecer 

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

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

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

incentivos oferecidos no Município. 

X - Os requisitos de segurança sanitária, metrologica, controle_ ambiental' e 

prevenção contra incêndios, de alçada do município, para os ñns de registro 'e legalização 
da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual,  u' 

quando couber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos orgãos 

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

CAPÍTULO III a 

no CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visando 

aderir_ efetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objetivo 

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

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

baixa de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização ip?, 
tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de outr n as 

í 

  o "rm-Q.  ' 



  
_' _esferas envolvidas na formaiizacão 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. 1o. A Administração Pública Municipal criará um banco de dados _com 

informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de forma presenciai 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 o 

Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 .-  '_  '  
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modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade_ '_ ' 

do registro ou inscrição. 

Art. 11. AAdministração 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 coube: aos micro empreendedores individuais. 

Art. 12. A Administração Municipal permitirá o funcionamento 'residencial l de ' 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes. 

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

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

recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 
de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

de pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como soiidarimente 
responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os- 

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

posteriores. 

Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive _multa 
de mora ou de ofícios, conforme o caso, e juros de mora. n 

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

possuem ñiiais em funcionamento fora do Estado de  Gerais. 

í 
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. o exercicio de atividade não residencial dependerá de prévio 

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 
com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art. 16. O licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

o IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

p .Art. 17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaría da 

Fazendas demais secretarias quando necessário. 

 

d' - Art_ 18. O pmzo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado apartir  ' - 

da data de apresentação da documentação exigida., será de 10 (dez) dias; 

Art._19. 0 documento de licenciamento terá validade de l (mn) ano podendo se¡ 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

Í - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; - _ 

II - as normas da legislação específica não tenllatn sido alteradas; 

III - não contraria iitteresse público; 

n IV -- seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

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

estar em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Munícipio e 

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

condicionada à autorização prévia do Município. 

Art. Zi. Poderá ser concedido Alvará de localização e funcionamento  os": : 

empreendimentos ern 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. 

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

 

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

termos da legislação pertinente. 

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

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

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

ambiente e manipulem ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

!I - gases; 
III - substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis ein 

contato com água; I 

IV - tlíqtridos altamente inflamáveis; 

V -_- substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas e/ou infectantes; 

VII ~ _materiais radioativos. _ 

§. 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações que possam 

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

Art. 23. Deverão ser añxados no estabelecimento onde se_ exerce a atividade, em 

-iocale posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 
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II - cartaz com o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da 

Ordem Econômica; 

III - cartaz como número do telefone do órgão de defesa da _saúde_ pública, 

conforme exigência no regularmente, 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 locaiizaçâ), devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

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

:I - AlvaráProvisório l n n 

.II- - Alvará Defmitivo 

111 .j Alvará Especial 

§ 1° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que 

regularizern a documentação deñnltiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

competente, com o prazo de vigência de 03 (tres) meses, podendo ser prorrogado por 131m1 

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

competente. 

§ 2° Entende-se por Alvará Definitivo aquele alcançado pelas empresas qne" 

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

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

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

í 
localização ou atividade." 



i: e.¡:-r.-1I- ai. Í '  - ' - 
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ico Municipal poderá. impor restrições às atividades dos. 
- l - o Poder Públ 

interesse público, mediante 
estabelecimentos com Alvará Provisório, nc resguardo do 

fundamentação normativa e vistoria; 

IE - c Empresário que preferir encaminhar 
faze-lo e retornar à Casa_ do Empreendedor 

Municipal e autorização para emissão 

por conta própria o registro da sua 

a nas demais esferas públicas poderá 

apenas para solicitar a obtenção do Alvará, Inscrição 

de Nota Fiscai. 

Seção III 
Da Anulação e cassação do Alvará 

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

edido com inobservância de preceitos legais e regul 

falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

I - for exp amentares; 

II - ñcar comprovada a 
documento. ' 

Art. 27. 0 Aivaráde localização 

I - for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

gidas quaisquer disposições referentes aos controles de p 

stabelecimento causar danos, prejuizos, incômodos ou puser em 

a saúde, a integridade fisica da 

e Funcionamento será cassado quando: 

II - forem infrin oluição ou 

se o funcionamento do e 

risco, por qualquer forma., a segurança, o sossego, 

Vizinhança ou da. coletividade; 
- ÍII - 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 iocaiiaação .e 

ñmcionarnento. _ 

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

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

' específicas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

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

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

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registo e da Legalização __ de 

Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n° 123/2008, an. 4°, §§ 1° a 3° incluido 

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

§ 1°. 0 Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

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

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

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

eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da 

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

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

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

demais itens relativos ao disposto neste artigo. 

§ 3?. Ficam reduzidos a O (zero) todas as taxas, emolumentos e: demais custos í 

relativos a renovação do alvará. 

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

poderá o Municipio conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

I. - em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

, iII - em residência do Micro Empreendedor Individual, na l1ipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. 

CAPÍTULO v . 

DA HSCALIZACÁO ORIENTADORA r: no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO _ 

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

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

.Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse- ' 

procedimento. 

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

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

exceto na ocorrência de reincidência, ñ-aude, resistência ou embaraço à ñsoalizaçao.. ' ' n ' 

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

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica às atividades classificadas como' de alto 
grau de risco. i ' 

A CAPÍTULO VI 
DO 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 

Seletivas  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 Individual, objetivando: ' 

I - a ampliação da eficiência das politicas públicas voltadas à Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

Ã 
locais. 
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. 1°. Subordinam-se ao dis osto nesta iei, além dos ór ãos da administra ão . P Ç _ _ 

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

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. 

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

Municipio 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 Peqúeno 

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

Municipal deverá: 
I - disponibilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizada de 

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

Porte e Micro Empreendedores Individuais sediadas no município e em cidades vizinhas, 

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

servicos que comercializam; 

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

murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque paraas destinadas ' 

exclusitiamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

individual, corn as _ especificações qualitativas e quantitativas _dos bens e serviços, 
modalidade de licitação ou compra edatas estimadas ou já definidas; n ' 

IIEI - realizar as contratações diretas por dispensas de licitação, com base nos 

ten-nos dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 1993, preferencialmente de Microempresa, 

Empresa 'dePequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II A 

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; 

Ã 
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Ir - instituir cadastro próprio para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

-Micro Empreendedor Individual, com a identificação das linhas de fomecimento de. _bens e 

_ serviços, de modo a possibilita: a capacitação e notificação das licitações e facilitar a' - 

formação de parcerias e subconuatações, além de es' ular o cadastramento destas 

_ empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

II - estabeiecer e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações 

públicas a serem realizadas, corn a estimativa de quantitativo e de data das contrações; 

III - padronizar e divulgar as especiñcações dos bens e serviços contratados de 

modo a orienta: a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

Individual, para que adequam seus processos produtivos; 

IV - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

Art. 34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 

Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: 

_I e ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

II «- inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade .corri-ia 

seguridade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, ' ' 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

. comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal. 

Ú 
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Art. 35. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião _da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algumarestrição. 

§ 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 

criterio da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivasucorn efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao júlgamento das propostas, 

aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

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

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. Sl 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¡ É 

§ 4°. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório '  
de licitação. 

Seção IV 
Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

Art, 36. Será assegurado, nas licitações', como criterio de desempate, preferência de 

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

Individual. 
_ § 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que  ofertas apresentadas pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 

até l0% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

Á 
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.§- 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: - 

I - ocorrendo o empate, a Bdicroempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro_ 

Empreendedor Individual melhor classificado podera apresentar proposta de preço inferior' 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto'. 

-1icitado. i 

e 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 exercicio do mesmo direito; 
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III - na hipótese de valores "apresentados pelas Microempresas, Empresas 
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. n u 

n§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, 'o 

objeto iiçitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

.§' 2°'. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não* 

tiver sido fapresentada peía 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 sociai 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eñciência das politicas públicas e o 

Á 
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v ..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 ate' 

R$530.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subconu-atação de microempresa ou de 'u 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subconnatado ' 

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 núcroempresas _e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do_ disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

_ _I - os criterios de tratamento diferenciado e símpiiñcado 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 (vês) fornecedores competitivos enquadrados n 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de. 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

_ -III- o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de' 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração ' 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objetos. ser contratado- 

) IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 dejunho de 1993, 

j'  
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente de 

licitação da Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe. esta lei. A 

Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais _ 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, corn a finalidade de incrementar as 

o 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; i 

II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 

_III - incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte' e Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços Ofertados .' 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

_ IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro_ Empreendedores Indiriduais 

localizados no Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

7V - incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

Vin°uí°s de müiiulaçüs interaçãfk °00P3I3Çã0 e aprendizagem entre as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

VI - promover a articulação e cooperação entre os órgãos da n Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Â 
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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. AAdministr-ação Púbiica 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 identificara voçaças 

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 Municipio, através do(a): 

I-.Z- 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; 

p IÍ - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação. da infonnaiidade 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando 'à . 

inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

i 'geração de trabalho e renda; 

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

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 

    



r-nzlri-Tv'. ¡.-.-...« 

*~í='*>'~.l'âãt~§7-Êi'-; a  .a  

_if 

Estado de Minas Gerais 

C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 

CAPÍTULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E Dos ?romanos PRODUTORES numas 

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

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

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

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. ' 

§ 1° Das parcerias referidas neste atigo 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, _n 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a - 

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

comum. 

§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

otimizern 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 íonizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

,§ 3° Competírá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
Do AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

CEP 37925-000 - Piumhi ' -   v 
Tel.: (37) 3371-995 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designa.: servidor, denominado 

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

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao ' 

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

. gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

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

I-residirnaáreadacomunidadeemqueatuan n 

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

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III- haver concluido o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministerio do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente corn as demais entidades 

' municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.. ' 

.o ' § 4°., A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

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

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

_Ii - um processo continuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida dafpopulação local; “ ' 

III - aproveitamento e divulgação do potencial do município, representado pela 

disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a infra-estrutura 

existente; 

IV - valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego memo¡- 

rernunerado e que contribuam para elevar o nivel de vida. dos trabalhadores locais' e 

V 
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V - o efeito multiplicador que a. implantação de novos projetos, em especial. de_ 

' i bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. u 

CAPÍTULO x .  - i DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Niicroempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

'  Micro Empreendedor Individual composto: 

 

I -› obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e 'fechamento de 

empresas; n 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito H 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III -- obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativarnente por outros técnicos 'ou funcionários da administração pública 
municipal com competência para contribuir com os trabalhos do conútê; u 

V -_- facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo_ _de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 
n  _d- atuação local; 

.~,;_¡.-_«.¡..;,,w¡.¡w~= 

VI -facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII- - faeulrativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências específicas capazes de auxiliar o comitê 'no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

-¡'¡]§L:v1~p~ig 

Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual tem como função geral assessorar e auxilia¡ a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo corno 

atividades específicas: - 
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I - reaiizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

._registro,› legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas publicas 

envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

processo, da perspectiva do usuário; 

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

Empreendedor; ' " 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

e demais interessados em ínfonnações de natureza administrativa, mercadológica, gestão 

de pessoas e produção; 

IV é auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos' demais - 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. so. 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. 

Parágrafo único. ,O 'Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

implantação dos 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. 143/2017 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 4/2017 
Objeto: Aquisição de "transformação por processo de industrialização de 
hidrômetro" de acordo com as especificações do anexo I do Edital 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG iniciou processo de licitação visando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de transformação por processo de 
industrialização de 1.370 hidrômetros unijato magnético. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Juridico. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita peia Chefe 
da Seção de Patrimônio, Material e Transporte e, da mesma forma, detalhado junto 
ao Edital, atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar 
firmada em duas vertentes: possibilidade jurídica de caracterização do objeto da 
licitação como um bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, 
ainda, a necessidade de se contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo 
menor valor, dentro dos parâmetros fixados no Edital. 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 
10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 
8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n_ 

313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabe/ecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser iicitado na 
moda/idade pregão. 
12. A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. isso não significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 
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podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 
- Plenário) 

"t9. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações específicas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários ã Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 63 ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade tecnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinelia (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.8'l): - 

'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital.” " 
(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2.658/2007 - Plenário, grifo nosso) 
"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenáriof' (...). (Acórdão 237/2009 - É?) 
Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 

bens elou serviços que se pretende adquirirlcontratar por meio de processo de 
transformação, bem como, da verificação de existência de um mercado diversificado 
e competitivo, infere-se que o objeto licitado pode ser considerado comum. 

No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes. 

M, 
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666i93 determina a 
obrigatoriedade da previa análise pela Assessoria Jurídica 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 Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 25 de abril de 2017. 

Adv. EI e a 
O Bi 89.733 
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ELETRONICO N° 04/2017- PROCESSO LICITATORIO N° 143/2017. MENOR 
PREÇO POR ITEM. O SAAE Piumhi através da Pregoeira Oficial vem tornar público 
a abertura do certame para Transformação por Processo de Industrialização 
de Hidrômetro", conforme especificações constantes do Termo de Referência em 
Anexo I. Início da sessão de lances: 12/05/2017 às 10:00 hs. Local de retirada e 
realização do Edital: No site www.Iicitanet.com.br e wwwsaaeniumhhcombr . 
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iii-mia l de 1 

m¡ :am :I: juin: r ::meu :I: tnnnpa. a rnrrrrrarriria ;maria 
a xirra d: mundo com a objetiva d( ¡iunmir qu:- rãa cslcíl 
cupim. ¡uhlclur a "Next .arrririamrirrr :mira-iria rir :Lai-u ¡Iriiim 
da rrrrrrrrvn rir sua: npcmçñes 

urtlavrirun; iin ruriiirtrumrvryimiimni \TIHIIEAS 
IMDNSTRAÇÔFS CONTÁBEIS 

ara Ailinrnsskudmü e Arianiriaa daPiaiai .Wquzl Mania 5.a. 
'Bric i-tariaarrra -MG 
nplnlln -Eaamrrrarrmr aadrrrrqruiraçrars rrraraibcrsnanaui Siquai 
_mma su, Úcumpanliia") que :omprzandciti n balança 
¡Ialriniuniiil ::ill .11 ria rirrarrrirrrr ria :mir r a: ::ipnlnna 
rtunmMlrnÇna-.Ldn msnliatl-Lda ruuimirr ahmngrnlc. dar mniamã: 
i'm pinnliiàliiai' uiiIu c :iris nuxrrs da raiar pm .. ::I:i\'.l:ii› 
::agradam im:: :a a as ::nr-rc uuaarirn ::eua zxpiicllivas. irrclurrrrirr 
r-r mui-ma da¡ pirmipzis pcilfnrns Loiulheâr. Em :iss: uprrriãn. ::a 

damrrnriraçnrr :unlñbzin ::ima referidas Apresentam 
.irhqilcirlamcnre, :in !mins na arr-:clns rzlzvanlrs. n püiicâü 
;iainummll r Iinnnuum it¡ nau¡ Maura Melvin m. m: z: di: 

riamrrura il: zuia. u .iuarrr ::Ilha .tr sua¡ uparlçiicl = .ra seu¡ 
::ruas d.: raixa puma nercicln ñndn nus.: dan¡ de ::ando :um u¡ 
práiicn cumjbcis :idulaiiizs riu Bflai'. nas. ¡nin npinün \iarsa 
aum¡ :a fu: conduzida dr. scurdaa :cru .ra sumiu hmslle a r 
mlrrnqciqimik .ie iildimrirl Nasa:: rasponrahiirdaaar, rm 

::iân riarrriraa rra regar» r: seguir 

. do audiiu: ::da aurlrm -a rias 
- _ Sumuj iullêPzndnnkn :u: raiararr a 

Coanpanlri... -urda mm n: princípio: (licor ralavarrus pmvirras 
:u Lúdlgn d:: :ira Prairaaruari u:: Curumim c uu norma: 
_ ' arm¡ .mudar pri., carrrriaa Prrirrai rir Ennubilidadz. e 
::mui nos :nm As dentais rr-rprrrrr.: 'nadar Etica¡ :Ie ~ rain mm 

.uma ::armar ::ue :i urrrienria da :iudilnul nhliah é 

     
      

    

m?! .Yfqurzluuitms su. :Lx , l-ADJBSIOOOI-ZJ 
Hi. ::ranma ¡uhuquenlu nr ::main rrrrr: rr dhprulr¡ nn 

Pmnuncimitnm Técnico CPC .4. uái: hrmrc air-cama ¡Hhslqllnntri 
usavam:: :me wlsiuiiaisrul arm-rs uu :Iivuignsims «puma 

  
siriirrmu a apropriada par:: furrdarrrurrrat nais:: npiaiiu 
Outras “uma, . .irrriirrrr-irr dns mares ann-aspnndruiaa 
unir-ir ¡ntgriur r A¡ arrrmnrrmaõca ranrurm ria Piau¡ N 

:Isis 54|. mnnapunñnnlas m azucícín ÍÍMID em 31 d: dcrcmhrv 
d: 15:5. arrrraaaraaaa para rrar ria cnmplziçio. ramrrr rrrrrriarrrrrrrra 
aadiudaa uma:: auditores indrpmlicrtlr¡ qu: :initinm raiairiiin 
_rm moihngzçñu zm 15 da airru ria zriiir, nraprruaairuidadea ria 

udmiutrirrrçirr a d¡ .. . Da-Ius drmarariraçaiaa ::airilnbds r A 
.ualmmisirlçiu e rr-.rprr - - pala :Lahunçíu a- lilcqnid¡ 
apmiziiuçãn das ncmonsuuarr :nnúhci: II.: ::corda com as piiiira¡ 
:aaraari: animada¡ no Brasi! e rrriar caarruzer inmun¡ qu: :Ia 
determinou ::uma necessaria¡ para rrmiur a elahnràçãu ria 
dcmansiucãz¡ anamaria Iivrls :il: riiriurçáu ralavaara_ 
iniircpnndiziitcnumrc a.- causaria 17m L-aiiac a:: crus. Na ::riscar-aqua 

ria:: aIununill-Lçk¡ curitíheíl. a aúmrr-irrraçia a mipunsiveai pel¡ 
¡r-¡iiagia ria capacidade d: a Companhia ::nniinuar aprrarrda, 
diWIgJndii, :mundi: apilricrl, oa assuntos teliciiznado: car:: a :ua 
carrurruiriaaa oparacrarrai r o um dam has: n-uiilãhii ::a elaborada 
riudrrrrurrszraçaca renuncia, a nã:: s:: qu: a ldmmislraçio prarrrra.: 
iiqarrrara rrrarrarrriria rru raaaarrrraa npeuçñci. nu min :rain rraairrrrrra 
alismuura ::alivia pari-i: ::Vrum u :naamimvnlu :aaa uyczucucr. 
Raapanaairaidadra air: nldllnr pel¡ auditoria arrrrrrm ' 
mnláhi¡ -Sarsar chjuiva: .rio abnrr segurança :amável de qu: .u 
dcinnuiruaçúcs caurnair, :caudas um wlijlluln_ mai: uma :ia 
mama-ao reiavarrra. inaicpcrirurraraarr :r cansada por trauma. a:: 
arm. e :rrriiir rdaúrrn d: au comendo mas¡ upiniàn ?rgurança 
ra-::ravd e ::::: ::rio nivel d: w :- w ma: ::iu uma ¡nmnlin =I==1|1= 

  

  

ClUlNTA-FEIRAJ? n¡ ABRIL n: 2017-33 
hormonas: CRI'. MG 7.5:: 1 

Lrariaaaanhrlailsiln lamus- hirtmrPmsiilcnle Regina ' 
Aílton Alves Mir-und¡ -Dildm :knmimímnvu e Fiiiniictil Cuhladnr A CREME 6h11? 

rnsrannnnrspnnsrlvizr. Clzl:: lui: d: lJiun- Cimudnr . CREME 31.191 
PICCINLÍI à LIMA SERVIÇOS CDNTJIBEÍS LTDA 

ri ::llmxnriii rculizudu d: :curtiu :cm :ii livmluí lvrulliclhls e 

imrmacicnli¡ J: lualiiiurin .íziliyrt ¡Iltlcinlll as cvunilluis atisiaargôge 

miar-aura: aarsirrrics 'u isiurcõra padxni ser damn-amas de fraude 
ml :rm a Sã» t. . um! x relevant:: qüillrin_ individualmente m¡ 
rmrrrnjauir.. ¡rarsarrr ' ,áanlm drum. paraparrura raaoivri. 

151k¡ n. ::ú ic:: da: usuária¡ tomada¡ enmbue nas irferidli 
nrirrnrrrrrrrrira cuniàhcii. Puma part: cia In-lilnxin iaaiihiía ria 
lcnrda :ou: ll narinas brasileiras n ¡mnmníinimil :Ir: nllrliluril. 

juigíliitlllu , ' ' e ' ' 

prañrriuaai air iarrgrr il¡ 
:vnliamns a: risaaa ::lr d r ::aa dtmnnslnçd:: 
tuniihnil, 'indepzuiiclllcmcnle le :lilsnd nr Írllid: ou erra, 
plannjamns a axarrrramaa pmudinuiiic.: d: ::Malaria :in !up I:: 

a raia riscas. nau: :uma uhicmm mudaria-i:: di: ::urinar-ia apmpriudzi :ou: u uhjcúvu da: upnscntarria ¡idasqnudal curumriaairus-aui com 

a amarrar:: para falirllmcnnr narrar upimiu. Brinca r1a rih iklecçíu u¡ -rrrrmssvarr pa. gçwzmmiç¡ a rrãpailii, um: armar. alpzzniã, 
d.: distorção rieievnriic reiuãurrta :la !mude E maiur ::lia qua n :tu an:: planzjzdu. :L1 inn:: da audimrin e das mnsuilções 
pmvauranic d.: erro_ já qu: a rrauila pad.: :IIVuIVcr u an:: :Ii- burlar sign ativa: da ::naiiia ' inaiuriv: a.: :vanmais daiiniências 

_ . . . ¡ 

ruinnmtl: am !ci-iram u ::vmiins eu Lnmiiçzrc¡ an:: pnsum 'LcviiriLir 

ririviria sigiiiñtaliv¡ :m rclaçin à uzjiaaiilzri: J: raniiiiuiiiiil: 
aprrarrarrai d¡ Caniparihia. s: :unniilirrnnx rrrrr cxísic :iicuin: 
tdwanlt. .imunes chamar amrçaa cr:: :raras rx-iamria :lr auriirrrrra 
par:: ra ::spauivar divuigaçr-.ar mis dainnnsuiiçnca ::rrniábejs uu 

'raaiuir :rradrrraarisa au: narra aplrrua, aa r:: riivrilglpõaí :mam 
inadequada; . ::sua :nnclusñu ulãn liaurlaiiircnlnrlz¡ nai¡ ::witêniziua 
d:: nudimria ohmiu :m5 a dm: ri:: ::nara rriararirr Todavi xa 

- ', irrruraa pariu: 
:In rarrrirruiriad: aan-aa: . .Aviiluiiiuá a apraaan ::a u g 
aaunrura a n :aumma na¡ unuusuaçóc¡ ctvnlâbrii. inclusiva- as 

divnlgaçñzr e :c u demuunuçaas crnulhnis mpmltnmm aa 
rarmrrautirnir¡ iraaaaçóar a or :vamu :I: maneira runlpJYIVeI 

          n: . Ideiiiiliumos r          
nscnmrtrlcssnirmuncunluin. ' arruma ' - mu- 4 ::uma 
falsas intaum-Unai). .Ohicmrrs cnlzmiiznenm do¡ :nntmles ¡tiiuuns ixÍIulhnL 
rairrrrrrr.. para a nurñlnria ,rm piannjsnnnl pmczrliaiienma dn Hein Hnriznulc, 1a rir ¡hnl d: 3017. 

..narram aprapnrrcus as rir:: s:-.1aa:a.,i:r.u, azia. :um a narrar» di: 

aapraraarrrrrr: rrrrrrrrar, raiar: a .mma rirrr r-arumias ilimqiii¡ di¡  n"" gãã$fhtfmnlgãg$gd°w 
E:'“P°““'.'-.-^'“'J'"'“5?“É'*“-'V¡""1_ . . , “ 'Í Fr ' 4' Pull.: aaa naiamrriar :s - a 

ftru¡ para ariraiaiarraçira. . criaria-ama: raiar: a adaga-aaa:: _ria im., ':“""““glfa'àtlffgígã' s' Mc' 
pel¡ aiimuusuaçi. dai: ::miihil :à: mui: idnd: npuiiainnnl e. Canudo¡ CRC ¡ MGMEMNDJ :nm Ma: n:: cinaUiicia da: aurirrrrrra iihiidna. s:: txislu ::rrenan _J 
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sERvIçO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMH|-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

' 'Lrcñaçoss Gil-LEME 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 04/2017 

Às 10:01:56 horas do dia 12 de Maio de 2017 reuniram-se no site wwwJícítunetcombr, oia] Pregoeiroia) Oficial e respectivos membros da 

Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a Finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: A 
PREsENTE LlCITAÇÃO TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE "TRANSFORMAÇÃO POR PROcEssO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRÕMETRO", 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO l DESTE EDITAL.. 

Oia) Pregoeiroia) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n? 10.520/02; na Lei Complementar n? 123/06; 

noia) RESOLUÇÃO 114 E 115]; subsidiariamente na Lei Federal n9 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas dísposiç fixadas no edital e anexos, 

realizar Os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos oia) Pregoeiroia) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Fornecedories) participanteis) ' 

Participouiaram) deste pregão Dis) fornecedories) abaixo relacionadois): _ 

Fornecedor ' ' CNPJ 

GA MEDICAO LTDA 

ME/EPP 

08.025.075/0001-53 NÃO 
S.. 

Propostas 

A participação na presente disputa dois) lote(s)ouâitemins) eviden-ciaim) ter o proponente examinado todos Os terrposgeste__,e_ditai_e seus 
anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela-plataforma "eletrônica. 

Termo aceito: "DEcLARO QUE TENHO PLENO coNIjEçIII/IENTO E ATENDO _A _TODAS As ExIGENcIAs DE HABILITAÇÃO 'E EsPEcIEIcAçõEs 
TEcNIcAs PREVISTAS No EoITAL". ' ' ' ' “ ' O ' ' O “' 

Histórico dos lances e mensagens 

Até a data e horário estabelecidopara emrioz dels) propostais), ou seja, 08:59:00 horasído dia 12:/0S/2017,"foi(ra)m) recebidais), :por meio 
eletrônico, ais) propostais) de preços dois) forñecedories) referenteis) ao(s) Ioteis) ou itemins) do aludido pregão, conforme demonstrado 

abaixo: - I .L . . ~ _. - . .- : _ ›. -. . - . 

  

LOTE 1 

ID Fornecedor _  _ -,-- ..  : CNPJ  ráímstaw Situação Motivois 

&4175 sAGA MEDICAO LTDA ÊÊOZBIWS¡ 0001' R$35.201,40 Classificada  
\ 

Lances do Lote 1 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora E" *  Tipo _ 

SAGA MEDICAO LTDA 03.025.075/0001-53 R$70,22 12/05/2017 10:01:55  ' " '  :Classificado 

sAGA MEoIcAo LTDA 03.025.075/0001-53 R$70,00 12/05/2017 10:15:12 Manual 

SAGA MEDICAO LTDA 03.025.075/0001-53 R$69,50 12/05/2017 10:54:32 Manual 

SAGA MEDICAO LTDA 03.025.075/0001-53 _À _ É R$68,00 À 12/05/2017 11:57:54 _ _  __ Manual  . 

-  CLASSIFICAÇÃOFINALDOLOTE-1-=  -. -~ . --  .;. __  
Posição Licitante CNPJ u ' Marca n l l  J ' ' "Melhorkõiertaü 

1 ° SAGA MEDIcAo LTDA 03.025.075/0001-53 MARCA: sAGA MODELO: Us-1.5 Rs 68,00 

Troca de Mensagens do Lote 1 _ ç _ _ ,  __ 

Mensagem .- ., ;. :. _ Usuário Data/Hora 

. 12/05/2017 . d. ¡ Sistema 10:01:56 O LOTE 1 esta em Isputa. Boa sorte. 

Pregoeiro f” Pregão é disputa de lances, vamos dar lances O preço não está born para o SAAE 
Fornecedor: 12/05/2017 . n d = 

74175 10:27:23 S"" Em” 

Sistema  Aviso de iminência - o tempo randõmico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

httpstlíliciianetoom.brfpelpregaofata.php?cod=1820 1/4 
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Sistema 

Sistema 

SÉÍBWE 

Sistema 

Fornecedor: 
74175 

Fornecedor: 
74175 

Fornecedor: 
74175 

Fornecedor: 
74175 

Fornecedor: 
74175 

Fornecedor: 
74175 

Fornecedor: 
74175 

f-\stema 

Fornecedor: 
74175 

Sistema 

Fornecedor: 
74175 

Sistema 

Sistema ' 

Recursos 

12/05/2017 
10:52:09 

12/05/ 2017 
11:08:11 

12/05/2017 
11:08:21 

12/05/2017 
11:09:47 

12/ 05/ 2017 
11:14:18 

12/05/ 2017 
11:23:06 

12/05/2017 
11:24:45 

12/05/2017 
11:37:27 

12/05/2017 
11:38:02 

12/05/2017 
11:42:24 

12/05/2017 
11:54:36 

12/05/2017 
11:56:00 

12/05/2017 
11:57:04 

12/05/ 2017 
11:57:54 

12/05/2017 
14:08:04 

12/05/2017 
14:29:43 

16/05/2017 
08:33:59 

Ljcitanet- Ata 

O tempo normal de disputa está encerrado estanfos agora em tempo randômicclií -- - -i- l¡'1¡:'--“¡_l. V_ : 4g: u'. ---i.'.-I'- -_ = =-'=  tl» 'I_"! _ :Mr-HJ Ps' , '. 

0 tempo randômico está encerrado. 0 tempo extra decorrido foi de 16 minutos e 04 segundo . 

O fornecedor SAGA MEDICAO LTDA venceu o lote pelo valor de RS 69,50 

O 0 LOTE 1 está em negociação. 

Um momento, estamos veriñcando tal possibilidade. 

Um momento, estou verificandojunto ao gerente comercial. 

Podemos fechar no valor de R5 69,00. 

Não tem como. Verifiquei corn o gerente comercial e o mesmo disse que não dá pra fazer menos que 
69,00, uma vez que o nosso custo fixo aumentou muito nos últimos meses. 

Dessa forma, manteremos o valor de R5 69,00. 

infelizmente não conseguimos abaixar mais. 69,00 é o nosso melhor preço. 

Ok. RS 68,00. 

O 0 LOTE 1 está em negociação. 

Insiro _esse valor em lances? 

Lote negociado_ no vajgrdg-.KES 69,00 _pelo fornecedor SAGAMEDIÇAQLIDA 

Boatards. _. íl 
A disputado LQTE 1 está_ encerrada. _ 

0 lote _foi _adjudicado pelo pregoeiro para o_ fornecedor SAÇAMEDlCAO LTDA, no valor de RS 68,000 

Não houve interposição de recursos para esse lote.. 

Mensagem Geral 

suário 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

P regoe iro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

httpsJ/licitanetcom .brlpelpregaolata.php?ood= 1820 

Data/ Hora 

12/05/2017 
10:02:20 

12/05/2017 
10:04:41 

12/05/2017 
10:07:36 - 

12/05/2017 
10:11:06 

12/05/2017 
10:17:50 

12/05/2017 
10:18:45 

12/05/2017 
10:19:13 

12/05/2017 
10:21:25 

12/05/2017 
10:22:00 

12/05/2017 
10:23:25 

12/05/2017 
10:26:32 

Mensagem 

Bom dia, meu nome é Jaqueline e sou a pregoeira oficial do SAAE Piumhi-MG., gostaria de saber se todos estão 
presentes, desejo a todos licitantes boa sorte! I lll E peço desde já a se identiñcarem somente com o numero do 
ID. sob pare sesssclasssiñcasãe_   ' 

Srsiicitantes todos já estão presentes para iniciarmos a disputa, vamos começar a fase de lances? 

Srs. licitantes vamos começar a etapa  lances? _ _ 7 

Pregão é disputa de lances, vamos dar lances o preço não está bom para o SAAE 

Srs. Licitantes vamos dar lances, Pregão  disputa de lances 

O valor ainda não atende ao SAAE 

Vamos dar lances e diminuir esses preços 

Srs. licitantes vamos dar lances, pregão é disputa de lances 

Esse valor de vocês não atendem o nosso esperado? 

Vamos dar lances o preço ainda esta' muito alto? 

Srslicitantes vocês estão na plataforma 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

P regoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

regoeiro 

Pregoeiro 

P regoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

;Pregoeiro 

P regoei ro 

Pregoeiro 

P regoeiro 

P regoei ro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

httpezlllicitanetcom.brlpelpregaolata.php?cod=1020 

12/05/2017 
10:26:59 

12/05/2017 
10:27:17 

12/05/2017 
10:28:48 

12/05/2017 
10:31:59 

12/05/2017 
10:35:09 

12/05/2017 
10:35:10 

12/05/2017 
10:45:14 

12/05/2017 
10:47:07 

12/05/2017 
10:50:34 

12/05/2017 
10:52:09 

12/05/2017 
10:53:27 

12/05/2017 
10:54:19 

12/05/2017 
10:54:26 

12/05/2017 
11:03:15 

12105/2017 
11:10:47 

12/05/ 2017 
11:12:23 

12/05/2017 
11:15:30 

12/05/2017 
11:21:57 

12/05/ 2017 
11:24:51 

12/05/2017 
11:34:46 

12/05/2017 
11:39:56 

12/05/ 2017 
11:52:23 

12/05/2017 
11:53:49 

12/05/2017 
11:55:40 

12/05/2017 
11:57:30 

12/05/2017 
11:59:52 

12/05/2017 
14:01:32 

12/05/2017 
14:11:16 

12/05/2017 
14:29:18 

_Licitanet- Ata 

Vamos dar lances? 

Pregão é disputa de lances, manifestem 

Vamos dar lances, o preço está muito alto a quantidade de produtos a serem adquiridos é grande, e com a 

entrega do produto mediante apresentação de Nota Fiscal o pagamento vai ser realizado 

Esse preço está alto, vamos cair o preço, vamos dar lances? 

Srs. licitantes vamos dar lances, daqui a pouco será acionado o tempo aleatório e esta disputa pode ser 

encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentoslii! ! l ! ll!!! 
Srs_. licitantes vamos dar lances, daqui a pouco será acionado o tempo aleatório e esta disputa pode ser 
encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentosãlllllllll!! 

Srs. Licitantes, vamos dar lances, o SAAE paga a vista na entrega da mercadorialll 

Srs. Licitantes entraremos no tempo Randõmico em alguns minutos! 

Senhores licitantes vamos agora acionar o tempo aleatório e esta disputa pode ser encerrada de Os a 30 minutos, 

fiquem atentosllllllllll!! 

O lote 1 está no tempo aleatório. 

ATENÇÃO LICITANTES ESSE VALOR ESTA ALTO 

NAO PODEREMOS FECHAR Nesse VALOR VAMOS DAR LANces, POR QUE A QUALQUER HORA o TEMPO 

RAN DÔMICO PODE ACABAR 

NÃO PODEREMOS FECHAR NESSE VALOR vAMos DAR LANCES, POR oue A QUALQUER HORA 0 TEMPO 

RANDÕMICO PODE ACABAR ' 

LlCITANTES FIQUEM ATENTOS O TEMPO RAN DÕMlCOESTA ABERTO VAMOS DAR LANCES” - ' * ' 

Licitante vencedora_ do,l,ote ,ipjareçqfiçou muito_ alto_ vamos tentar um negociação, abaixar esse preço? 

A quantidade é alto, e o pagamento-após a entrega da mercadoria, com”a-apresentaÇãÓdaNOTA FISCAL é a vista 

0K, verifique porqueacompra' _é alta, grànderquantidade, pagamentoa vista. 

LICITANTE VENCEDORA _ÇONSEGUIUVER QVALQR ?__ _ _ à 

ESTA BOM_, VERIFIQUEPOR FAVOR! . , 

LICITANTE _VENCEQORFLDO  _l_, VOCÊ CONSEGUE FECHAR NQVALOR _DE R$66,00 (SE_S_5_Eljl]'A_E SEIS REAlSLÍÊ_ ,__ 

POR FAVOR VERIFIQUE- COM SEU FORNECEDOR? 

NossA PELO MENOS R.$.,68,Q0 isesseNTA e OITO REAlS) 7 

Vamos dividir o prejuizo . 

LICITANTE VAMCA FECHAR Emas 53,00 (SESSENTAE ouro aeAisl? ' * -  = ' - ~ - ' I- -- =  - e  ' -í- e' 

OK. VOUABRIRAABA DENEGOCIAÇÃOEVOCÊ lNSERE esse VALOR. ' A - ~ " t: -'*í=7 3*»  f' 

ISSO SIM 

SRS.LIC|TANTES VAMOS FAZER UMA PAUSA PARA O ALMOÇO, E RETORNAREMOS A PLATAFORMA AS 14:00 HS, 

FAVOR NO HORARIOÍNFORMADO RETORNARA PLATAFORMA PARA CONTINUARMOS OCERTAMEJ - 

BOA TARDE LICITANTES CONFORME HORARIO COMBINADO TODOS ESTÃO PRESENTES, PARA DARMOS 

CONTINUIDADE Ao CERTAMEE' ' - - = ' - '- -- - ' 

Boa tarde Srs.l.icitantes fica aberto o prazo de 15 minutos para analise do HABILITA-N ET dos documentos de 

habilitação exigidos no Anexo li do Edital e 'após abriremos o prazo de recurso. 

Srs. licitantes conferindo os documentos do habilitanet esta pregoeira juntamente com a equipe de apoio 
constatou que os mesmos se encontram de acordo com o solicitado no Anexo Ildo edital em atendimento ao 

titulo 8 sub-item 8.13 do edital, aguardamos a cópia da proposta de preços ajustada ao preço final , contendo 
preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o e-mail: 
licitacoes3@saaepiumhi.com.br e os originais dos documentos de habilitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, juntamente-coma proposta de preços readequada ao lance final, para o seguinte endereço: Destinatário: 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações ,Praça Zeca Soares, n? 211, Centro, 
Piumhi/MG CEP:31925-000;Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza. Sendo assim, pela análise dos documentos Çl 

A:: 



2017-546 

hei por bem encerraressaldisoota.E Éaironxer ATÉNÇÃO para não esqoeceremmde nenhtjrn' documen 
habilitação. 

 *- '* "LicitanefFAta 

Lotes Adjudicados 

Fornecedor 

SAGA MEDICAO LTDA 

Lotes Adjudicados: 1 

Total Geral Adjudicado 

Total Adjudicado 

RS 93.160,00 

RS 93.160,00 

Após encerramento da fase de iances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada lote 
ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foipublicada 
nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo corn preconizado na Norma Regulamentar ou Edital. 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:33:59 horas do dia 16 de Maio de 2011 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiroia). 

httpszlliicitanetcom .brlpdpregaoiata.php?cod=1a2o 

      
   .IAQUE   r- DE SOUZA  

pe de Ap ' 

SONIA ROSENI EOSTA 

Equipe de Apoio 

  
Autenticação: 2CE113B4FCCFE02F46E263AC7à6BC8433 

2^'..- 

  

4/4 



2017-5-15 Licitanet - Proposta Inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHI-MG 

Proposta inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 04/2017 
Licnráçñss -dvmus 

'“t0ri=.__: 1 - 

irbâhecedar: ID 74175 - 11/05/2017 14:30:45 

.Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Dascrição 

1 1370.00 PÇ 

:Ó 

Valor 
Marca Unitário 

Transformação por processo de industrialização de hidrômetro unijato 

magnético, velocimétriço, DN 1/2", vazão máxima 1,5m3/h, vazão 

nominal 0,75m°/h, comprimento 165mm, reiçjoaria inclinada 450. 

corn anel anti-fraude, ciasse B, de acordo com as normas da 

ABNT/INMETRO -Impressão do nome SAAE-Piumhi-MG na relojoaria. 

A referida transformação constituirá de troca de todo conjunto de 

relojoaria, anéis de borracha, etc., bem como a5 carcaças deverão ser 

jateadas e pintadas, e os hidrômetros deverão ser aferidos e seiados 

de acordo com as normas do INMETRO. 

MARCA: SAGA 
R 7 , MODELO: US-1.5 s O 22 

Valor Total 

RS 96.201,40 

httpastliiicitanetcorn.bripelpregaoñmpjropi ni.php?p=MTgyM == 

1/1 l 



"u íi-'oírnecedorr SAGA MEDICAO LTDA - 00.025.075/0001-53 

'- -Ílgote Quant. Unid. Descrição Marca_ 

Licitanet - Vencedor Lote 

SERVIÇO AUTÔNOMO os ÁGUA E ESGOTO o¡ PIUMHI«MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N? 04/2017 
Vencedories) do(s) Lote(s) 

V. Unit. V. Total V. .Unit. í V. Total ' 

Lance Lance. orçado orçado 
Transformação por processo de 

industrialização de hidrômetro_ unijato 

magnéñco, velocimétrico, DN 1/2", vazão 

máxima 1,5m3/h, vazão nominal 0,75m7h, 

comprimento 165mm, relojoaria inclinada 

45o, com anel anti-fraude, classe B, de ' 

acordo com as normas da 

ABNT/INMETRO -Impressão do nome MARCA: SAGA MODELO: 

SAAE-Piumhi-MG na relojoaria. A referida US-1.5 

transformação constituirá de troca de 

todo conjunto de relojoaria, anéis de 

borracha, etc., bem como as carcaças 

. deverão ser jateadas e pintadas, e os q hidrômetros deverão ser aferidos e 
selados de acordo com as normas do 

INMETRO. 

1 1.370,00 PÇ R5 68,00 RS 93.160,00 RS 70,22 RS 96.201,40 3,16% 

wfornecedodes)participantels) . 3 _ _- n. 

Fornecedor CNPJ Lote(s)Vencid0(s) TotalGeral_ Totalorçado - Eçonomia 

*sAtàA MEDiCAOLTDA 08.026.075/0001-53 1 _ R$93.160.00 RS 95.201,40' a 3,15% 

'Total Geral ns 93.150,00 as 95.201,40 3.15% 

 

https:III¡citanetcom.brfpe/pregao/imp_venc.php?p=MTgyMA==&&fornec= ' ~ 1/1 

Total RS 93.160,00* Total R$ 96.201,40 . 3,16% 



Licitanet - Proposta Finai 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG  
Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 uwacàesavmws 

 Fornecedor: SAGA MEDICAO LTDA _ CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Representam: ANTONIO FABEO ANDRADE SANTOS - 

n Íelefone: (38)3251-5115 

E-rnall: licitacao@sagamedicao.com.br 

Endereço: RODOVIA BR 135 - 364 - BOCAIUVA (MG) _ _ 

Item ouam. uma. Descrição ' _' Màrca v. Unit,... _ v. rqiar. 

Transformação por processo de industrialização de hidrõmetro unijato magnético. velocimétrico, DN 

1/2”, vazão máxima 1,5m=/h. vazão nominal 0,75m3/h, comprimento 165mm, relojoaria inclinada 45o. MARCA: 
_l N n 1 370 00 PÇ com anel anti-fraude, classe B, de acordo com as normas da ABNT/INMETRO -impressão do nome SAGA RS l _ ' -R$ 

- _. ' ' SAAE-Piurnhi-MG na reIo1oaria.A referida transformação constituirá de troca de todo conjunto de MODELO; 68,00 _ 93.160,00 
relojoaria. anéis de borracha, etc., bem como as carcaças deverão serjateadas e pintadas, e os US-1.5 _ ' _ - - ' -. 

hidrômetros deverão ser aferidos e selados de acordo com as normas do INMETRO. _ _ _ 

'  -' ' ' _ " - - - Total; as 93.150,00 _ .~ 

_ Aygliidade da proposta: Conforme estipulado no Editai.  ::Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 

' É Assinatura Eletrônica: 757FFB9322DA2FF1 aacrroorsoamecc  

httpsJ/Iicitanetcorn.brlpefpregaolimpjropfim.php?p=MTgyMA==&&unid=&&l=&&cd= NQ== 1/1 



2'0.1'7-'5-í145 - n É Classificação dos Lotes 

SERVIÇO AurôNqMo DE ÁçuA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PREGAO ELETRONICO N° 04/ 2017 

Classificação da Disputa 

Lote Ctassificação Fornecedorvencedor CNPJ l .  Valor Lanãe 

q; 1°_ SAGA MEDICAO LTDA D8.026.075/00O1›53-  _  _Rs 6_8,00___.  

 

a] 

HÉOS:lllicitanet.com.brlpelchat/classiñc.php?pregao= 1820 ' ' ' 1x1 



_ Lote Fornecedorvencedor 
É' _1 SAGAMEDICAOLTDA 

Idel 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUIEIHI-MG 
PREGÃO ELETRONICO N° 04/2017 

Resultado Parcial da Disputa 

08.026.075/0001-53 

  
a aucrrAmaeTãa a* a 

_ iiC1_'ín_ÇÕESGP_é-¡.Eâ$ã:.. . 

Valor orçado_ Eçonqumiaa 

- R$70,22_ .-;.3<Ç:ís% __ 

0 3,16% 0 

a 12/05/2017 14:33 



r) 

 
diretor¡acxccutivaqíjsaacpimnhLuJnLbr CNPJ: 23.782.8l6.'00l)110 

Autarquia Niunicipal (Lei 1035/96) Praça Zeca Soares. 211 «- 37925-000 PlUMlíl/NIG -- 'fcicfax 37«3371-1332 

SA GA MEDIÇÃ O LTDA 

DOCUMENTOS DE HA BILITA ÇÃ O 
CONFORME CONSUL TA NO 

HABILITA -NET D0 LICITANET 



2017-5-12 LICITANET | 1m primir Certiñcado Habilitanet 

 ..  
LICITANET°° 

LIClTAÇÓíS 0014.1145 

 
  

HABILITAN ET 

Certificado n° 5445 

 
Dados Cadastrais 

áazaosociai: SAGA MEDlCAO LTDA cap: [39390-000- _ l ' 1 .  
CNPJ: . 08.'026.075¡0001-53, Repr. Legal: l _FABIO AhlDR/ADE_5'ANT_0S__' 

CPF: . 050.951.166-00 - Telefone: -;_  t_ '. -- _  _~  __ 

_ÀEndereço: RODOVIA BR 135 ,n°364 Bairro: VILA MARlA ROSA E-mail: saààmediàaógzombr  u. ' . _ 

Cidade: BOCAIUVA-MG Data de Cadastro; ' 12/05/201709/;02/:01- É .-  " - “ a'  
ñ 1 -  ' . Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 __ w Emissão Vencimento _ N” CND: _ _ 5 .Status 
1.14.53 02/01/2017 01/07/2017 ' 7e0s.1aoA.0D7c-›;3B47 ' ' É ; " "ok 1 

=1_l=:c1;'r.s ' ' a ' - ' 10/05/2017 04/06/2017 - l 11-1* " i    "  
iIEND Federal 2- _ - - " 02/01/2017 - 01/07/2017 76D8.180A.0D76.3847 _  QKj  
_çgp Estaçlyal; _ _ 24/02/2017 - 25/05/2017 _ À 201700019033179 a' __ “   oK=  
ÍcNlz/'Municipai ' Í _' 05/05/2017 - 03/07/2017 ' - ' - “ 0x7 a ' 

"ÇND Trabalhista ' 02/12/2016 ' 30/05/2017 - 1  ' OK 

;Çqptrato Socíalz_ ' _ _ - OK ' 

Docs Pessoais' Sóéios: 0K 

'Àitéração Contratualz' ' OK 

Balanço Patrimonial: 0K 

Atestado de Capacidade: ' 0K 

Deçlaração _ OK 

Qualificação Econômica-Financei ra 

,í . 

Certidão de Falências concordata . - _ g 0K ' - _ 'galã '- " 
Capital Social ' ' ' 

Rs 100.000,00 

Qbservação! 

AUTENTICAÇÃO: 3810201FA5DF93E62CF26CD440OA0727 

11111325 :Í/iicilanetcom .br/'pe/cagef/'visualiza_impre5sao.php?id_cagef=5445 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Na DO PROTOCOLO (um da Juma C°meICIaII 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  

   

NIRE (da sede ou ñlial. quando a Código da Natureza N° nl Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

ff  '31 207565908 2062 NTO  n ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Nárnia":  
juaf* .. - - (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) Nu FCNIREMP 

'recuar a V185 o deferimento do seguinte ato:      
N** DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
"VIAS oo ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO 4173909732053 ' 

1: i 002 ALTERACAO 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2001 1 ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR 

/\  Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 
* ' Local Nome: ' 

Assinatura: 

11 Apm gggz_ Telefone de Contato: 
Data 

2_ - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DpEcIsAo SINGULAR ü DECJSÃO COLEGEADA 

Nome(s) EmpresariaHais) iual(ais) ou emelhanteüa): 
- 5m sw¡ _ - Processo em Ordem '.  . B . À decisão 

I __i____i 
Data 

 NÃO -I-I _ EI NÃO -J-I Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

IDIECIIISÃO SINGULAR 
' ' 2* Exigência 3' Exigência 4° Exigência 5' Exigência 

DProcesso em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 
“Processo deferido. Publique-se e arquivo-se. a a _ EI a 
|  -|'Processo indeferido. Publique-se. 

__¡__¡__._. .mí 
Data Responsável 

DECISAO COLEGIADA 2° Exigência 3" Exigência 4' Exigência 5° Exigência 

E Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) m Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. m E] E' n '_ a I  Processo indeferido. Publique-se. 

i' I 
.íííí 

.r  1 ' '- Data Vogal Vogal 3 Vogal 

Presidente da Turma 

*OBSERVAÇÕES 

 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ' . 

Certifico registro sob o n° 6262746 em 19/04/2017 da Empresa SAGA MEDICAO LTDA. Nire 31207565908 e protocolo 172107849 - -17/04/2017. 
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SAGA MEDIÇAO LTDA 
CNPJ/MF N” 08.026.075/0001-53 NlRE N” 31207565908 

Rodovia BR 135, n” 364, Bairro Maria Rosa 
Bocaiúva - Minas Gerais 

9*' ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

Pelo presente instrumento de alteração contratual de sociedade empresária, todos os sócios: 

ANTÔNIO FÁBIO ANDRADE SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido _ 

no dia 23 de Janeiro de 1983. empresário, portador da Cédula de Identidade n” MG 1 1,990.03 l, expedida pela secretaria de 
segurança pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o registro de n° 050.951.166-00, _residente e' 

domiciliado à Rua Anita Malveira, n” 314. bairro Vila Oliveira, CEP: 39.4014 14. Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 
aqui denominado sócio administrador; * ' l 

JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. 

nascido no dia 29 de Janeiro de 1981, empresário. portador da Cédula de identidade n° MG 11.862.884. expedida pela 
secretaria de segurança pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o registro de n° 040.167.056-22, 9 
residente e domiciliado à Rua Maranhão, n° 231, Apt. 201, bairro Pernambuco. CEP: 39.390-000, Bocaiuva. Estado de 

Minas Gerais, aqui denominado sócio administrador; - 

ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhãoparçial de bens. 'a N 

nascido no dia 22 de Maio de 1979, empresario, portador da Cédula de Identidade n” 2.885.430, expedida pela _secretaria de_ - 

segurança pública do Distrito Federal. inscrito no CPF/MF ,sob o registro de n" 042.072.866-08. residente* e domiciliado à 

Rua Celestino Pinheiro, n" 314. Planalto, CEP: 39.404-034, Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 'aqui denominado sócio 
- ' administrador, únicos sócios componentes da sociedade empresarial, que tem como objetivo social a fabricação e comércio d de aparelhos e equipamentos de medida, sob a denominação social de SAGA MEDIÇÃO LTDA, estabelecida na BR 135, .. N” 364, Bairro Maria Rosa, Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, com o contrato social devidamente registrado na JUCEMG 

sob o n° 3120756590-8 de 23415/2006, primeira alteração contratual arquivada sob o n° 3691135 em 28/02/2007, segunda 
alteração contratual arquivada sob o n” 3900345 em I4/()3/20íJ8. terceira alteração contratual arquivada sob o n” 4121039 em 
23/04/2009, quarta alteração contratual arquivada sob o n° 4534044 em 10/02/20! l, quinta alteração contratual arquivada sob 
o n° 5035301em 15/04/2013, sexta alteração contratual arquivada sob o n° 5264497 em 30/04/2014, sétima alteração 
contratual arquivada sob o n” 5584644 em 18/09/2015 e oitttva alteração contratual arquivada sob o n° 5604962 em 
24/10/2015. devidamente inscrita no CNPJ 08.026.075/0001-53. resolvem de comum acordo, promover sua nona alteração 
contratual. como a seguir se contrata: ' ' 

PRIMEIRA CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO 
Quadro societário 

Admitiu como novo sócio EDMAR RIBEIRO LOPES ALVARENGA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, CPF n” 064.700.456-93. Cédula de Identidade n” MG- l 2.968.604, expedida pela policia civil do 
estado de Minas Gerais. residente e domiciliado na Rua João Figueiredo. n° 125, João Figueiredo. CEP:39400-286, Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais, e JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR, brasileiro. casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, CPF 052.238.486-24, Cédula de Identidade n° MG-10.600.374 expedida pela policia. civil do 
estado de Minas Gerais, residente e domiciliado na Rua l, n° 72, Planalto, CEP39.404-03l, Montes Claros, Estado de Minas, 
'Geraisl ' - 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Capital Social 

O capital social, que é de R$ -l 00.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) 
cada. integralizado em moeda corrente nacional, com um aumento de R$ 700.000,00 (setecentos Mil Reais) divididos em 
700.000 (Seteeentas Mil) quotas, passa a ser de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) divididos em 800.000 (Oitocentas Mil) 
quotas e distribuídos da seguinte forma: 

Valor 
Ant ' Andrade Santos 253. 
.lose Geraldo de Júnior R$ 253. 

Costa S 253 
Ribeiro Alvaren R$ 24 

Joel Soares Silva Junior 15.920 00 
800 
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SAGA MEDIÇAO LTDA 

CNPJ/MF N” 08.026.075/0001-53 NIRE N” 31207565908 
Rodovia BR 135, n° 364, Bairro Maria Rosa 

Bocaiúva - Minas Gerais 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Tipo jurídico, denominação, início das atividades e prazo de duração 

A sociedade constitui-se sob a forma de sociedade empresária limitada. e continua girandousob a denominação social de 
SAGA MEDIÇAO LTDA, tendo iniciado suas atividades em 15 de maio de 2006. tendo o seu prazo de duração" 
indeterminado. . ' ' ' ' ;_ 

CLÁUSULA SEGUNDA 
' Sede, foro e filiais 

A sociedade mantém a sua sede na BR E35, n” 364, Bairro Maria Rosa, Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.390-000. 
Onde também mantém seu foro. 

Parrigrqfo único - A sociedade não possui filiais, podendo. no entanto. abrir, transferir. encerrar atividade de ñliais. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Objeto social 

'O objeto social da en1presa será a fabricação de aparelhos e equipamentos de medida. comercio atacadista de aparelhos, 
equipamentos de medida e precisão. componentes eletrônicos, ferramentas (porcas. arruelas. usinagem de precisão em geral), 
locação de hidrômetros. atividades de comunicações por telemetria, serviços de engenharia e projetos de gestão de águas. 

CLÁUSULA QUARTA 
Capital social 

O capital social é de R5 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de R5 1,00 (Um Real) cada, 

integralizado em moeda corrente nacional. com um aumento de R$ 700.000,00 (setecentos Mit Reais) divididos em 700.000 
(Setecentas Mil) quotas. passa a ser de R$ 800.000,00 (oitocentos Mil Reais) divididos em 800.000 (Oitocentas Mit) quotas e 

distribuídos da seguinte forma: . - 

O Valor 
Antônio Fábio Santos 253. 3 31 67 
José Geraldo de Al Júnior 25 .360 253 00 3I 7 % 

Costa 3 253.360 31 7 

Edmar Ri 24: RS 24. ' .3 % 
Joel da Junior 15.9 15. l 99 % 

TOT 

Parágrafo único: a integralização de capital é realizada totalmente neste ato pelos socios Antônio Fábio Andrade Santos, José 

Geraldo de Almeida Júnior, Adney Aparecido Costa Siqueira. de forma que os demais sócios integralizaram 80% (oitenta por 
cento) no ato de assinatura desta alteração contratual. e os 20% (vinte por cento) restantes serão integralizados em até. 02 ' 

(dois) anos a contar do respectivo registro deste instrumento na Junta Comercial. no decorrer destes 2 anos, se não houver a 

total integralização do capital, os sócios serão retirados da sociedade e ressarcidos no valor integrado anteriormente. 

CLÁUSULA QUINTA 
Administração 

A administração da sociedade_ caberá conjuntamente aos sócio ANTÔNIO FÁBIO ANDRADE SANTOS, JOSÉ 
GERALDO DE ALMEIDA JUNIOR e ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA, que em conjunto Ou separadamente 
poderão fazer uso da denominação social, representar judicial e extrajudicial a sociedade. bem como a praticar de todos os 
atos inerentes à gestão dos negócios relativos ao objeto social, sendo-lhes vedado, no entanto, utilizar o nome empresarial em 
atividades estranhas ao objeto social ou negócios particulares e assumir obrigações de garantia. tais como fiança. aval. 
endosso ou abono em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros. exceto em favor de entidades que venham a integrar grupo 
econômico do qual a sociedade faça parte. 

Parágrafo Único - Haverá a necessidade de autorização expressa de maioria absoluta representativa do capital social, com 
assinatura de no minimo dois sócios, para a prática dos seguintes atos: ' 

l - Oneração ou alienação de bens imóveis ou móveis da sociedade; 

   - .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Ç '  - -. 
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ll - Contratação perante qualquer instituição financeira, especialmente as instituições bancárias, inclusive para as operações 
bancárias simples, tais como a movimentação da conta corrente através de cheques; 
III- Contratação para aquisição de bens móveis e imóveis; 
IV - Contratação de aluguel de bens móveis ou imóveis; _ 

V - Nomeação de procuradores com poderes para representar a sociedade ou praticar atos em nome da sociedade, sendo que_ ' 

a nomeação de procurador deverá se dar por prazo determinado, consignando-se. na procuração, os limites dos poderes 
outorgados. excetuando-se as procurações adjtrdicia. as quais poderão ser outorgados por prazo indeterminado, podendo ser 
firmada individualmente pelo administrador, independentemente de autorização dos sócios. - - 

CLÁUSULA SEXTA 
Pró-labore 

Aos socios administradores, no efetivo exercicio de funções perante a sociedade, será atribuída urna retirada mensal. a títuio _ 

de pró-iabore e a débito das despesas administrativas da sociedade. cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios 
que representarem a maioria absoluta do capital. social. observadas as disposições legais pertinentes. ' ' - 

Parágrufr: primeiro: Os demais sócios não administradores terão direito à divisão e distribuição de lucros societários e caso 

prestem colaboração e auxílio às atividades de administração da sociedade. poderão fazerjus a uma retirada mensal a título 
de pro labor-e. que deverá ser decidida em reunião dos sócios e registrada em ata. podendo a qualquer momento ser revista. 
coma autorização de 2 (dois) sócios administradores. . . '   g _  _ _ . _ ' _ CLÁUSULA SÉTIMA  Responsabilidade dos sócios 

A responsabilidade de cada socio é limitada exclusivamente ao valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capita¡ social, conforme previsão do art. 1.052 da Lei n” l0.406›'2002. 

Parrígrafb ;inicio - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme permissivo contido no art. 
1.054 cfc o art. 997. Vlll, da Lei n” 10.406/2002. 

CLÁUSULA OITAVA 
Cessão ou transferência de quotas 

As quotas do capital social continuam indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o expresso 
consentimento unânime e por escrito dos demais sócios, os quais terão direito de preferência para adquiri-las. em igualdade 
de condições e preços, registrando-se que, quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de 

outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade. nos trinta dias .subsequentes à reunião. 

.Partígrqfo .Pr-inteiro - Nenhum sócio poderá dar suas quotas em garantia do pagamento de obrigações pessoais. pelo que. por 
disposição de vontade. tornam-se as quotas impenhoráveis. ' i 

Parâgi-qfo Segunda - No caso de separação ou divórcio dos socios casados. ou da ÚÍSSDÍUÇÊO 'de União estáVel. 0 direito à 
meação da quota não permitirá o ingresso do cônjuge ou companheiro (a) na sociedade, devendo o direito a meaçao ser 
objeto de pagamento pelo próprio socio separado/divorciado. ' - - 

cLAUsULA NoNA  Exercício social e divisão do resultado econômico 
0 término do exercício social continuará sendo aos 31 de dezembro de cada ano. quando, então. os sócios administradores 
prestaxão contas de sua administração. procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 1 

resultado econômico, cabendo aos sócios. em deliberação. decidir se o resultado apurado será incorporado ao capital social, 
mantendo-os na conta de "lucros" ou “prejuizos acumulados" ou distribuindo-os aos sócios proporcionalmente à participação 
no capital social. _ 

Parágrafo Prínreim - Os sócios poderão fazer jus à antecipação dos lucros, no curso do exercicio social, com base em 

balancetes intermediários. por conta da parcela de lucros que lhes seja ao final atribuída. 

Par-ágrzzfr¡ Segundo - A distribuição antecipada de lucros deverá ser feita sempre após o pagamento do imposto de renda da 
pessoa jurídica. o que poderá ser feito trimestralmente ou mensalmente, sempre coincidindo com a periodicidade definida' 
para pagamento desse imposto. 

Parágrafo Tere-eéra: Caso haja antecipação da distribuição de lucros mensalmente aos sócios administradores ou não. deve 
haver a apuração de Balancete e Demonstração do Resultado assinados pelo Contador e registrado no Livro Diário da 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ' - , 
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sociedade em todos os meses em que houver tal antecipação e, se houver prejuízo, tudo que foi sacado antecipadamente terá 
que ser tributado como remuneração. 

Part/gray?) Quarto: Não haverá distribuição de lucros quando a sociedade estiver em débito corn o FGTS ou INSS. 

Parágruf) Quinto: Os sócios poderão realizar a distribuição dos lucros apurados nos anos posteriores ao do encerramento do 
Exercício social, de acordo com a participação de cada um no contrato societário, podendo referida proporcionalidade ser 
quebrada a critério dos sócios detentores da maioria do capital sociai. com'razoabilidade. desde que haja compensação nos 
anos seguintes para retorno da proporcionalidade e que os valores fiquem separados em conta lucros acumulados, 
resguardadci o direito à integralidade de pagamento dos sócios discordantes. «observado o disposto no caput desta cláusula. ' 

Parrígrqf-i Sexto: A deliberação sobre a distribuição de lucros será formalizada em ata tie reunião de sócios, na qual deve 

constar os registros contábeis que atestem a existência de lucro a ser distribuído e que sejam capazes de comprovar a natureza 
do pagamento efetuado. 

Parágrafo Sérimo: Caso haja recebimento de lucros distribuídos e pagos aos sócios. deverá. o pagamento ser informado na 

DIRPF da Pessoa Física; e caso haja o recebimento de lucros distribuidos e não pagos (creditados), não será informado' na 
DIRPF da Pessoa Física, ticando os lucros em saldo na conta de lucros acumulados a distribuir, enquanto a sociedade não ' 

alcançar o limite de faturamento de empresa de grande porte nos termos da lei n. 11.638/07. - ' * - - ' - 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Aprovação das Contas  

_ . Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da administração anterior,  ' " - j ' designando novos administradores, quando for o caso e tratarão de qualquer outro assunto da ordem do dia, em conformidade 
,._ 1 , com os artigos 1.071, 1.072 e 1.078 do Código Civil/ZOOZ. ' -  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Falecimento e incapacidade de sócio 

No caso de falecimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, observado o parágrafo primeiro, a sociedade continuará 
suas atividades através dos herdeiros, sucessores ou curadores, conforme o caso, sendo que, em caso de pluralidade, os_ 

habilitados deverão escolher um único representante para exercer os direitos e prerrogativas do sócio. enquanto não fOl' 

efetivada a sucessão ou liquidação das quotas do sócio falecido ou incapaz. 

Parzíçmji) Primeiro - Veriñcado o falecimento ou a incapacidade de um dos sócios. os sócios remanescentes representantes 
da minoria do capital social decidirão se a quota do sócio falecido ou incapaz deverá ser liquidada ou se um representante dos 
herdeiros/sucessores ou ainda o curador poderão integrar a sociedade, tomando o lugar do sócio falecido ou incapaz. 

Parágrafo Segunda - Havendo anuência dos sócios remanescentes que representem a maioria do capital social e do 
representante do sócio falecido ou incapaz. deverão ser feitas as modificações no contrato social a tim de que o representante 
a assuma a condição de sócio. ' ' 

Parágrqfb Terceira f Não havendo concordância dos sócios remanescentes que representem a maioria do capital social, ou 
não havendo interesse do representante do sócio falecido/interditado, ou ainda, em não havendo consenso entre' os ñ herdeiros/sucessores, deverá ser levantado um balanço especial. tomando-se como referência a data do falecimento ou 
interdição. a fim de que sejam apurados os valores pertencentes ao sócio falecido/interditado, levando-se em consideração- 
sua quota, participação no capital social. lucros ainda não partilhados e. fundo de reserva pagando-se ao representante, os 
valores inerentes à liquidação de quotas em até 36 (trinte e seis) parcelas mensais, representativas por título de crédito de 
emissão da sociedade, depósito/transferência bancária ou outra forma de comum acordo, com juros de mora de 1% ao mês e 
correção monetária. w 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Declaração de inexistência de impedimento aos administradores 

Neste ato. os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vcde. 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, em respeito à norma contida no art. 1.0! l. § 1°. da Lei n°. 
10.406/2002. - 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Deliberações por Reunião 

As deliberações sociais de maior relevância serão tomadas em reuniões de sócios. presidida e secretariado pelos sócios 
presentes. que lavrarão uma Ata de Reunião, levada posteriormente a registro em órgão competente, Ficando a sociedade 
dis ensada da manutenção e lavratura de Livro de Atas de Reuniões. P 

Parágrafo Pi-imeiro - A convocação para a reunião dos sócios se dará por escrito, com obtenção individual-de ciência, 
dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme parágrafo segundo, anigo IOTZ. dO Vigente Código Civil 
Brasileiro. 

Paizzgr-qfb Segundo - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 
3f4"/o(rrês quartos) do capital social e. em segunda convocação, com qualquer número. ' 

Parágrafo Terceiro - A sociedade fará realizar uma reunião anual, dentro dos quatro meses subsequentes ao término do' 
exercício social. com o objetivo de deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado do Exercício, ficando dispensada a 

publicação das citadas Demonstrações Financeiras. - - -' 

Parágrafo Quarto - Para os demais assuntos passíveis de deliberações dos sócios, serão observados os quoruns minimos 
constantes do artigo 1.076 do vigente Código Civil Brasileiro. No entanto, fica dispensada a reunião quando todos os sócios q decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da citada reunião, procedendo-se, assim, o registro da alteração 
contratual pertinente, podendo as comunicações ocorrerem pelo e-mail do sócio. - 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Exclusão de Sócio 

Por decisão da maioria absoluta dos sócios administradores. formalizada em alteração contratual, poderá ser excluído do 
quadro societário, por justa causa, o sócio quotista que esteja pondo em risco a continuidade da empresa em virtude, 

-= -: - principalmente por meio de atos que sejam contrários ao bom exercicio da atividade empresarial, aos ideais societários, ã 

missão empresarial e convívio harmônico societário, dentre outras situações. ' 

Parágrafo primeiro - A exclusão por justa causa deverá ser deliberada em reunião especialmente convocada para tal lim, 
ciente o stãcio quotista acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

Parágrafosegundo «- Os valores a serem apurados para pagamento ao sócio em caso de exclusão, falecimento, incapacidade 
ou saida autorizada pelos demais sócios representantes da maioria do capital social serão os definidos em ata de reunião. a 

ser aprovada por maioria absoluta do capital social, que fixar o valor da sociedade. observando~se como regra de aumento ou 
diminuição do capital o balanço apurado no último ano anterior à retirada do sócio tomando por comparação o balanço geral 
do ano de 2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Regência Supletiva e Foro de Eleição 

E, por estarem assim justos e contratados, obrigam-se a cumprir fielmente, em todos os seus termos, condições ecláusulas- 

“Â aqui estipuladas neste instrumento de Consolidação do Contrato Social (após a 9” Alteração), do que tudo se lavrou o 
presente instrumento. assinam digitalmente o sócio administrador Antônio Fábio Andrade Santos, o sócio administrador José', , _ 

Geraldo de Almeida Junior, o sócio administrador Adney Aparecido Costa Siqueira, o sócio admitido neste ato Edmar 
Ribeiro Lopes Alvarenga e o sócio admitido neste ato Joel Soares da Silva Junior. ' 

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nos art. 1052 a 1087 do vigente Código Civil 
Brasileiro. bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria e persistindo as omissões, o presente 
contrato terá regência supletiva pelas normas aplicáveis as Sociedades Anônimas, ficando eleito o foro da comarca de 

Bocaiúva IMG para a solução de qualquer litígio advindo do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Bocaiuva-MG, 17 de Março de 2017.  
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Junta Comercial de Estado de Minas Gerais l _. _ 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS? 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo MóduIo Integrador Data 

17/210784-9 .J173909732056 17/04/2017 

Identificação do(s) Assinantt-z-(s) 
CPF Nome 

042.072.866-08 ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA 

040.167.056-22 .JOSE GERALDO DE ALMEIDA JUNIOR 

050.951.166-00 ANTONIO FABIO ANDRADE SANTOS 

064.700.456-93 EDMAR RIBEIRO LOPES ALVARENGA 

052.238.486-24 JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR 

Página 1 de 1 

1 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
ertifico registro sob o n° 6262746 em 19/04/2017 da Empresa SAGA MEDICAO LTDA, Nire 31207565908 e protocolo 172107849 - 17/04/2017. 

Autenticação: 70F938BD41858132616D7AF6BFSA97Ç4D953A4C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para va|ídar este documento. çr, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 17/210784-9 e o código de segurança cDYC Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 19/04/2017 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ m_  .. pág. ano 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Érnpresariai e Integração . 

Secretaria de Estado de Desenvoivimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Cornercáai do Estado de Minas Gerais  

TERMO_ DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente. da empresa SAGA MEDICAO LTDA. de nire 3120756590-8 e 

protocoiado sob o número 17/210784-9 _em 17I04I2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 
"s2s274s, em 19/04/2017. o ato foi deferido digitaimente pelo examinador Wilson Luiz"de Freitas Diae. ' . 

'Assina o registro, mediante certificado digital. a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
.validação, deverá ser acessado_ o sítio eletrônico do Porta! de Serviços l Validar Documentos (httpz/f 

portaiservicosjucemg.mg.gov.brlPortal/pages/imagemProcessolviaUnicajsf) e informar o número de 
A protocolo e chave de segurança. ' 

Capa de Processo   CPF Nome - r 

042.072.866-08 ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA* 
040.167.056-22 JOSE GERALDO DE ALMEIDA JUNIOR 
050.951.166-00 ANTONIO FABIO ANDRADE SANTOS 
064.700.456-93 EDMAR RIBEIRO LOPES ALVARENGA 
052.238.486-24 JOEL SOARES DA SILVA .JUNIOR ' 

Documento Principal  
CPF Nome 

042.072.866-08 ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA 
040.167.056-22 JOSE GERALDO DE ALMEIDA JUNIOR 

050.951.166-00 ANTONIO FABIO ANDRADE SANTOS 
_ 064.700.456-93 EDMAR RIBEIRO LOPES ALVARENGA 

052.238.486-24 JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 19 de Abril de 2017 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

Idenftificaução cto(s) As'sinante(s) 
CPF ' ' Nome 

040.762.376-09 WILSON LUIZ DE FRElTAS DIAS 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 19 de Abril de 2017 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ ' 
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._ _Rudi BR 135. n? 364 - María Rasa  cep: amasoaooo  _BQEÀEÚVÀ-»MG _J l  

Rodovia BR 135 N” 364, Maria Qosa, Bocaiúvawiü CER 39.390-000 Te 

 
PROCURAÇÃO . 

.  o _ _ _Ízaempresa SAGATMEDIÇÀO LoíiñA, sediada na Rodovfiá i3);   
' 9° 364, Bocaiúva/BAG, inscrita no CNPJ Sob o 11° 08.026.075f000]Ã-53, por intermédio de séííã  _ -i 

[Emoresaínertiñc '. 3 

 

Sócios o Sr. José Geraldo de Aimeida ;l'únior, brasííeiro, casado, engenheiro, 'portadorfda- ' 

Aparecido Costa Siqueira, brasileiro. casado, administrador e engenheiro, portador da - Cattcira- 
de identidade n** 2.885.430/SSP-DI* e CPF 21° 042.072.866-08, residente à Rua'. Coicsiiiio 
Pinheiro, n° 314, PlanaitoíMontes CÍEHOSÀNÁCÍ, pelo presente instrumento de mandato, nomàia 
e constitui. seu procurador o Senhor Joel Soares da Sitva .Junior portador da 'carteíradé 
identidade 13° MG-I060ü374 , e inscrito na CPF n° 052.238.486'-24, rçsiçiçtitelçiküz; _fç-iiii-?v = ' 

Pianaito, Montes Clarosliviü, Cep: 39404-031, a queimi confere ompioàírfiiídeifes» 
Representante Legal de ibima genérica: para junto aos órgãos [públicos federais, esizidúais-»d- -- ' 

' Caneira de Identidade 11° MGH862884. emitida _pela SSPÂVIG e CPF nf” (340.'i57.056-_22',: . ' _ _ 

- residente à rua Maranhão, n” 231, AP 301, Pernambuco, Bocaiúva/MG',ejfo3-;Sr_;f'Í2ê\ciiiéy' _  ' 

municipais, nacionais e intemacíonais, praticar atos necessários pala representar a outorganiiag_ n É " 

acompanhandoms, conferindo-Ekos, ainda, poderes especiais para desistir dorecuxsos, interpôà à 

- \faúidadez Até a data de 31 de Dezembro de 2017. 

BocaiúvafMG, 08 de 'Dezembro de 2016 

 
 

Gerente de Engenharia 
CPF: 040.167.056~22 
RG.: MGI 1862884 ..gsm-v  
  gdbg/Uâ/LÀ¡ ° = 

" agaMe lÇãO L1: a. o ' 

_ ÊWÀÚ “a - NPJ: 08.026.075i0(301-53 ' 

§_Ê Adney Aparecido Costa Siqueira 
. Diretor Geral 

CPF: 04213386608 
RG.: 288531308813-9?  

M " ü . 

_l_os, apresentar lances verbais, proposta escritas, negociar preços e demais condições, 'assiijai' . . À o o 

declarações, propostas, atas e contratos, confessar, iransigir, desistir, firmar' compromissos' 'ou -  
' acordos, receber e da: quitação, podendo ainda, subsiabelecer esta para outro, com _ou sem' _' ' 

o - reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme _e valioso. ” ' - “ a -' - ' ' Ú i a 

camarim do 1°' 'brings " _ 

g,ggnhgça w iseàialhasâça am íêamaís) íúüifàiáiíai à! _ 

   
.em, imitações e progõcs, presenciais e eletrônicos. em gerai, usando das' recursos .legais  _- " 

 3.' Medição Ltda. \Xvàil  'W553i ;o 3   
9.G26.@?§Iâ@®1 .59   ° É A W  Ji* _› . \g,,_.-- _ um l z' 

'Bocaiâ.a-M3.,.!Q.J..üm.  
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO BA 

EMPRESA 'EMPREGADORA 

A Signatárêa empresa SAGA NÍELDIÇÃO LITÍA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rosa, 

n** 364, BocainúvaíivãG. inseriu¡ no CNPJ soh o 9° 08.026.0?5í00()1-53, neste ato representado pelo seu sócio 

Sr. Adney .Aguas-acido Costa Siqueira, brasiieêro, casado, administrador e engenheiro, poüador da Carteira 

de Identidade n** 2.885.43U1“SSP-DF e CPF n° 042.072.866-08, Deciara que não possuímos, em nosso 

Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 'snsaiubre e 

em quaãquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em observância à Lei Federa! n** 9854, de 27. ã 0.99, que altera a Lei n° 8666533. 

BocaiúvaírviG, i2 de Maio de 2017 

 X A/Ã/L/UUL 
xr L/ Saga MeáRÊÊo Ltda. CNH'. 08.02Õ.075Í0001-53 Adney Aparecido Costa Siqueira E     

N Diretorüera¡ &más; PâãâÉÉÇÂàf/ê :Em   " ' ' ' ' Rad. ER 133, n? 364 ~ Sazíarãa ;Rasa 

CEP: Bàãêiêküüã) 
im &Güâãüwàw @um _M3 

_ Rodovia BR 135, n°364, CEP: 393904509 Maria R033 Bocaiúva-MG 
Tei: (38) 3251-5315 É B8? 32534333 _ 

sagaêñsagamedicaníxcczvxbr Wwwsagamedxcaoxton 



Comprovante de' Inscrição e de Situação Cadastral -impressão - ' Página 1 de i _'  
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

Conñra os dados de Identiñcação 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_  
&Ziãgggyggggsg COMPROVANTE DãAIgfêãizíÃlI-O E DE SITUAÇÃO ggj353§3g§ÉTUH^- 

NoME EMPRESARIAL ' 

SAGA MEDICAO LTDA ' -  
' T TULO Do EsTAeELEcIMENToiNoME DE FANTASIA) _ .. , n _ _ _ Z .' n ' , ç' 

SAGA MEDICAO ' '  
coDIoo E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EcoNoMIcA FRINCIPAL N 

2651-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 
 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES EcoNoMIcAs SECUNDÁRIAS ' 

46.659-949 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
4652-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.T2-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
77.390-951 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 

operador 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
71.12-0-D0 - Serviços de engenharia 
7119-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

ROD BR 135 304 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO ' ' V . ' i UF 

39390000 MARIA RosA BocAIUVA MG 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ' _ V . t . _ 

APc@oI=I=IcEcENTER.coM.eR (3a) 3251-1077 ' - i 

PSNTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
d _SITUAÇÃO cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 

' ATIVA 23l05i2006 o' 

MOTIVO DEãTuAçAo cADAsTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ' DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL íñitttti iiftidrii* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 2810412017 às 11:46:38 (data e hora de Brasilia). _ ç Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/04/2017 

httpsziímzvw.receitafazenda.gov.br/PessoaJurídica/CNPJ/cnpjreva/impresem/Imprime... 28/04/2017 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federai do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SAGA MEDICAO LTDA 
CNPJ: 03.026.075/0001-53 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Gerai da Fazenda Nacional (PGFN). ' 

Esta certidão e' válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nasalineas 'a' a 'cl' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:Ilwilvwreceitafazendagov.br> ou <http:I/wwwpgfnfazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:11:05 do dia O2l01il2017 <hora e data de Brasilian. 
válida até 000712017. A 

Código de controle da certidão: 76D8.180A.0D76.3847 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Q il 
httpz//www.receita.fazenda.govbr/Aplicacoes/ATSPO/ Certidao/CndConjuntaInter/ E.. . 02/01/2017 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 24/02/2017 

Positiva com efeito de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ¡ 
25/05/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

ààscRlçÃo ESTADUN-i 001095370-00' CNPJ/CPF: 08.026.075/0001-53 srruAçÃo: Ativo n 

LOGRADOURO: RODOVIA BR 135 NÚMERO: 364 

COMPLEMENTO: BAIRRO: MARIA ROSA CEP: 39390000 

DISTRITO/ POVOADO: MUNICÍPIO: BOCAIUVA ' UF: MG 

- Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. constam débitos relativos a tributosadministrados pela Fazenda Pública Estadual elou 
Advocacia Geral do Estado com a eggibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Co igo Tributario Nacional (CTN); 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou reoistro de formal de partilha, ge carta de adJudicaçao expedida em autos de inventário ou de_ _arro amento, de sentençaem açao 
de separaçao judicial, divórcio, ou departilha de bens na uniao estável e de escritura publica de 
doaçao de bens imóveis¡ esta certidao somente tera validade se acompanhada da certidao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão vál_lda para todos os estabelecimentos_ da emgesa alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em ívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO E NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

001006370004200 05000255646-77 Exigibilidade suspensa - parcelado 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em innivw.fazenda.m .gov.br => certidao de débitos tributários => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000196327179 

@E 



PREFEITURA DE    

Ressaivando a Fazenda Municipal, o direito de pieitear a 

cobrança de quaisquer débitos apurados posteriormente ao 

fornecimento da presente, Certifico que em nome da empresa 

SAGA MEDIÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ n° 98.626.0?S/Qüü1~p 
53, não existem débitos referentes a TRIBUTOS E TAXAS 

MUNICIPAIS, até a presente data, na Prefeitura Municipal de_ 

Bocaiúva-MG, sendo válida esta Certidão por 60 (Sessenta) dias a ' 

partir desta data, para fins de LICNAÇÃO. 

'Prefeitura Municipal de Bocaiú a~MG, 5 de maio de 2017.  5 t' “já” 
Argemêrc “ousa Reis 

Sêsfêãâíiü de Fazeizüe e 

?lanejamenm 
a( f' 5 :w- 1- 17..... y ' 

PTA-&Íuâzê 33g?! _sb/Ú , _;:“_~_(;2g_,\¡;1 

Ú 
¡Mura/WI- 

ii 

Endereço: Rua Mariana Queiroga. i4¡ ~ Centro »- Bocaiuva MG f Tel: 38 3251-3015 e Fax: 38 325i~2136 
site: wwwhocsiuvamggovbr / E) [É] EB Prefeitura de Bocaiuva 



   
cAixA ECDMÕMEQA FEDERA 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08026075/0001-53 
Razão Social: SAGA MEDICAO LTDA 

Nome FantasíansAGA MEDICAO 
Endereço: RUA DA MOTORVEL 136/ MARIA ROSA / BOCAIUVA/ MG/ 

39390-000 

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 
reguiar 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. A 

Validade: 06/05/2017 a 04/06/2017 

Certificação Número: 2017050603391380501569 

Informação obtida em 10/05/2017, às 14:30:16. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está ' 

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpsz//wwwsifgecaixagov.br/Empresa/CrHCrf/FgeCFSImprimírPapel.asp?VARPes.. 
. 10/05/2017 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SAGA MEDICAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Certidão n°: 121260973/2016 
Expedição: O2/12/2016, às 13:46:36 
Validade: 30/O5/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

C e r t i f i c a - s e q u e s A.G A M EIJI c A O I.T D A 
' (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

08.026.075/0001-53, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. ' 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPOREANTE 
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. 

^-”=:,É':,:.'=_a c. .s:i:«:.=;>~::ê;<í-:.=.-;: çzxdãzãizLst. §U5:3.Ê_'.C 



Tribuna¡ de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BOCAIÚVA 

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 i' Suspenslva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 1202010 n A 

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 CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de MinasGerais 
(httptl/www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após asua 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 EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas ' 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 08 de Maio de 2017 às 14:45 

BOCAÍÚVA, 08 de Maio de 2017 às 14:45 

Código de Autenticação: 1705-0814-4529-0447-7890 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (mvw.tjmg.jus.br) em Processos l Certidão Judicial f AUTENT1CAÇÃO 2 informando o 

Código. ~ 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foIhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua lnvalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. ' 

1 de 1 '  
 



 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚV 

Rua Mariana de Queiroga, 141. Centro « Telefax: (38) 3251 - 4429 
CEP: 39390-000 - Bocaiúva - MG 

Secretaria de Fazenda e Planejamento 

    
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO  

FUNCIONAMENTO 0    

   À ' n  n   _  0 u ' À --  u J  SAGA MEÉEÇÀÃÉHÃÊSÁWÍ"  
§?“?3=.;_;  A    0  Y  

=17§520m_ 
  à.09§:9?5-9?5@§5;§M:  0  

.-. 26.54 

RODOVM BR 1 5, NE' 364- MÀHÍRIA  
Atividade Principai: *à T 4 _ _  *rmamcnção na ApAnELHosEaauapamemrospsmamógnssrí?   0 

CONTROLE” 0 '  E   í  :A3 

níáíísàtgísfazér asiígxigências da Fazenda Municiífaa!, e _au Legísiaçãfóãeurziü _  -   . 1361203 
' vigor, fica autorizado o funcionamento 09;?, seguinte-s horários; --  

 
 

 

:g- 'z 

hiíento das osmtràsíàgíqaijhorags 'Í 
 

-~ *Fiancíêâ 
V  n.  n 

Com as SegUinteSIÍBSE-RVAÇOES:  t . _ _ _ 0 presente aivará tem "sua validade, em complemento, das exigências dos der-nais _ ,  _À 

órgãos competentes. 

_E _ Data áe Emissão Data de Vencirsanéinto'  Õ  'u   :ama/zon . . . 31/12/2012 _ 0  0 

i missão Resonsá pela -Í ' Sup? 
. ?dia  T 

 

 



SERVIÇOS LTDA -  
Montes Cissa-os - MG CEP: aszaüe-om 

CNFJ: 95. 1500691006144 LE: 433.285.828-90?) 
&me; 038 36999901 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SAGA medição Ltda., 
estaheiecida na Br 135, 364 no bairro Maria rosa, cidade de Bocaiúva «- MG, inscrita na 

CNPJ n°. 08.026.075/0001-53 e inscrição estadual 00200637000-000, forneceu 
satisfatoriamente, no que diz respeiío a venda, prazo de entrega e assistência, as 
pmdutos reiacionados abaixo. Acresccntamos ainda que os mesmos apresentam 
desempenho operacional satisfatório. 

e Hidrômetro US W', comprimento 165mm, vazão nominaí OJSW/h, vazão_ 

_  T máxima l.5m3/h, incluindo todas as conexões em metal e arruelas de vedação. 

Quantidade: 15.000 peças 

Montes Claros 01 de Junho de 2011 

   
'“°* 113?' S V' ' 

@54§a,@§@›'9§a1wçÉ 250331851919333 

&GUMÉCNÊÉCÊÍÊÊÀÃÍRÊHGÀÇÀO Aguatccnxca 
as. ?em eme», rf 1a.? - Cenêc 

CEP 39.400-641 
_ @magras CLAROS u Mc; 



    
E ?QE e* 

HG CSMÉRGG BE MÂTERSÃES HEDRÁULECOS LTDA-ME 

CNPJ: 04.722.894i0D01-84 iNâCñiçâü ESTàDUÀL: Gü1.G29.611~G09O 
Av. Bernardo Vasconceios, 13418 Cachoeirinha 

Belo Horizonte-MG CEP: 31 “í 50-000 
Teieíax: (31) 3428~4'?63 

ãmaêê: êâãâeogeêreêeaáfâê:âáwogeeeíszueeaaoeêxg” 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNiüA 

Atestamcs para fins de capacidade tecnica que a empresa SAGA MEDiÇÃO LTIBÀ, 

inscrita no CNPJ sob o n” 88.026.0?5¡0001-53, inscrição Estadua¡ n” 001.006.37'0~O000, situada a 

BR 135¡ Km 384, Santa Rosa em Bocaiúva-MG; CEP: 39,390»U00, forneceu a nossa empresa es_ 

materiais reiacêonados abaixo. 

Cumpríram com *todos os compromissos, tanto no prazo de eníregaouanto na 

' qualidade dos produtos exigidos peia nossa empresa. 

'PEDIDO N°1234  _. . 

100o - HEDROMETRO UNIJATO  (ou 15)” VAZAO MAXiMA 1,5 MCS/HORA, COMPRIMENTO 
_ 115 MM RELOJOAREA 45°. 

1000 - HIDROMETRÓ UNÍJATO V2" (DN 15)” VAZÃO MÁXIMA 3 MÊMHORA! COMPRIMENTO “H5 
MM RELOJOARJA 45°. h _ 

4o - HEDROMETRO UNMATO  (ow 15)” vAzAo MAXEMA 1,5 MSIHORA, COMPRtMENTO 165 
' MM RELOJOARÍA 45°, 

20 - HIDROMETRO UNMATO  (DN 20)" VAZÃO MÁXIMA 1,5 MwHoRA, COMPREMENTO 115 
MM RÉLOJOARiA 45°. 
2o - HIDROMETRO MULTUATO  (DN 2o) vazão MÁxiMA 3 MSZHORA, COMPRIMENTO 19o 
MM RELOJOARIA 45°. 

E por ser expressão da verdade fãrmamos o presente aãestado de capacidade 
l técnica. 

Beto Horizonte, 15 de Maio de 2014. 

F04 722 894/0001 »823 
fnso. Eet.: 8010298110000 

HG COMERCEO DE MáTEÍÊiAG 
HlDRAULJCOS LTDA, «ME 

Av. Bernardo Vasconcelos, m? - 8 
Bairro Cachoeirinha -CEP 31159-000 

ÉBELO HQRíZONTE - MG! 

 ;Aus HIDRÁULKZOS LTDA 
, F RREIRA 

SÓCIO-GERENTE i 
lDÉNTlDADã: M-5›605.149 SSPMG 
CPF: 789.121.306-25 '_ ' 



" i EAMAE i 

aÃ:: 351x111:: pc: sua.. e SANTA CATARINA 

ATESTADO DE FORNECIMENTO 

Atestamos, para os devidos fins que a empresa SAGA MEDEÇÃO LTDA., inscrita no 

CNPJ 08.026.0?5!O0O1~53, forneceu para o SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DE SÂO BENTO DO SUL, conforme edital do PR 1612611 o materia¡ abaixo 

reíscionado: 

Hídrômetms Moncjato V: POL. (medidores de vazão) RÉLOJOARIA INCLINADA A 45 GRAUS 
VAXÃD CLASSE _ 

METROLOGICA QUANTEDAUE OBSERVAÇÕES 
Quem @max sem conexões 
(mafia) (mam) B (instalado na 4.000 UNEDADES (ver observação) 
0,75 1,50 horizontal) COM PINTURA  l Cargcterístícas Gerais 

' ' Medidor de água velocímétrico para água fria. monojato, transmissão magnética, com reiojoaria 
inciinada a 45 graus, Ctasse Metroâógica B, conforme norma NBR NM 212 (ABNT) e portaria 246 de 1? 
de outubro de 2000 oo !NMETRO com aprovações ãNMETROIDêMEL quanto a detalhes construtivos. 
testes e aferições. 

Designação do medidor: GN 0.75 (monoiato) 
Vazão máxima ou de sobrecarga = 1,50 malh 
Vazão nominal ou permanente e 0,775 m3lh 
Vazão de Transição = menor ou iguai a 60 Iíh 
Vazão minima = menor ou ¡gua! a 15 llh 
início de funcionamento típico menor ou igual a 8 :ih 
Leitura Mínima menor ou ¡gua! a 0,02 litros 
Tipo de Totalízador: EXTRASECO ou SUPERSECO 
Diâmetro nominal do hidrômetro (diâmetro da rosca do tubete) = 'fã' 
Rosca do Hidrômetro DNR a G “á " B (conforme NM 21299 e NBR NM IS07~1 da ABNT) 
Comprimento de medidor sem conexões = 165 mm ou 115 acompanhado de um tubete longo (90 mm) 
(Ver observação abaixo) 

,W Pressão de Serviço == 1 MPa no minimo 

São Bento do SUE. 22 de junho de 2011 

Responsável Almoxarifado 



.mpmaa ílertêfãcaria 

medeçao 

DECLARAÇÃO DE ACÍEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS NO EDITAL 

A Signatária empresa SAGA MEDIÇÃO LUTA, sediada na Rodovia BR E35, Bairro .Marie Rosa¡ 

n” 364, Boeaiúvalbflü, inscriâa no CNPJ sob o n° 08.026.075f0001~53, neste ato representado peão seu sócio 

Sr. Adney Aparecido Costa Siqueira, brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da Carteira 

de íéentidade n” 2.S85.430¡SSP-I)F e CPF n° 042.0?2.86ó~08, DECLARAMOS, para ñas Cie participação 

no processo 'licitatório em pauta, sob as penas da [sei, que a licitante concorda e se submete a todos os 

termos, normas e especificações pertinentes ao Editaê, bem como, às ieis, decretos, portarias e resoàuções 

cujas normas 'mcãdam sobre a presente iiciteção. Declaramos ainda, que nos preços cotadosjá estão incluídas 

todas as despesas com imposto, taxas, seguros, descarga da nrercadoría, bem como os ônus decorrentes de 

coníratação de pessoal, leis trabskhistas, da Prevãdênoia Social, encargos ñscaês, comerciais, e outras que 

direta ou indiretameme ineídirem sobre a contratada. 

Bocaãíxva/MG. 12 de Maio de 2017 

 
  

.a J: OSÁJZGÁHSEOOOí-SS g» 
Adney ;Àparecido Costa Siqueêra “   N 

Diretor Geral " " a _ ¡ 
c§°í-*:<>42.o72.s6s-os  ~=      

RG.:2.885.430.›'SS'P-DF í  gw ¡ ' *' *j *í     
CÊ§ÊJÊ;Ã:M›ÍÊ§É “ 3¡Í3'3?5éê  

ê “ “o”°~°>*«'3$~í?s“r<§: 

“me 54mm** í* à?? :egsw  (s: 

mí 
Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Mama Rosa 8ocaiüva~MG 
7:21:88) 32536135] (38) 3291-4793 _ saga@sagamedicao.com.br wwwsagamedxcaoxon 



l medão 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA PE FATO 
SIÍPERVENIENTE 'IMPEDITIWD DE HABILITAÇAO 

A Signatària empresa SAGA MEDEÇÃO LDTA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rasa, 

n” 364, Bocaàúvafiviü, inscrita no (TNPJ sob 0 n** 08,026.075¡000 l -S3, neste até) representado peio seu sócio 

Sr. Àdney Aparecida) Costa Siqueira; brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da Carteira 

de Identidade n** Ê.335.43Ê)ÍSSP~DÍ: e CPF 21° 042.072.866~08, deciara, que aié a pre-sena: data encontram 

desimpedída de participar da âiciâação, obrêgandryse, ainda, a deciarar, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência d:: fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 81566323. 

Bocaiúvajiviü, i2 de Mais de 2.017 

Saga dição Ltda. 

(INPI: 08.026.075í000i~53 
Adney Aparecido Costa Siqueira 

Diretor Gerai 

CPF: (342.U72.866~08 

RG.: 2.885.430¡SSP-DF É' 
@Êàâãàmsmeaa ,g3 

ÀXEÊEÊÍÍÇÂQ um 
RM' BR 135, n? âígíçã  

L_ CEP: fagdgouüoêéãâ Rosa 

B G CAI ú va 
-= M 63 _J 

Rodovia BR 135, n936á, CEP: 393904300 Maria Rosa Bocaiúva-MG 
"M1383 325i-51i5 ;(333 32514793 v sagafáñsagarnedãcao.corn.br wwwxsagamedrcatmco: 
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BALANÇO PATRÍMONIAL 

~Énüdade: 

Período da Escrituração: 01101/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

    
ATIVC 

ATIVO CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Caixa 

.B'A1*«|CDS"C1'I'01CVIMENTO 

Banco Brasil SA Rec  Banco do 01551197751' n H 

Banco do Nordeste CIC 058808-8 

' _ .Caixa Economica Federal 

ARLICACAQ LIQUIDEZ IMEDIATA 

Aplicação Caixa CDB¡ RDB 

Aplicação  K 

BB OUROCAP 

BB Poupança 

Caixa Fundo Investimento 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

Contas a Recneiaenr De Clientes H  H n n 

Clientes Diversos 

Títutos a Receber 

TITULOS A RECEBER 

l Cheques a Receber l Recuperar ' ' I ' H 

ConLSocial a Recuperar 

' 100551140505510' ' ' 

(-) ICMS Imoubiiizado a Recuperar 

n ICMB Recup. Proj Fior do Pequi 

ICMS SIT a Recuperar 

IPI a Recuperar 

ERPJ a corr1pelnser V 

IRRF a Recuperar 

LG IND. E COM. ÇOLCHOES LTDA 

Pis a recuperar 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

7239061309015 

R5 6.787.433,50 

R$ 1.577.358,83 

' 'R3 32.74 

R$ 92,74 

' "R373.952.03' 

R3 33.390,04 

H R$V 6.903.011 

R$ 27.735,98 

R$ 50,00 

l R$11'.5O3.61t1,015 

R$ 0,00 

R$ 2021403 ,'21 

R3 22.637,56 

R$ 225.492,45 

R$ 970.090,34 

R$ 3.511.939,71 

R$ 3.000.732,78 

R3 3.455.133,05 

R3 594,70 

R$ 30.255,93 

R$ 212,75 

A R$4.323,53' H F 

R$ 5.295,54 

40s 1.152,35 

R$ 4.042,34 

R3 0.00 

R$ 3.397,93 

R$ 0,00 

' R3 2.932,42 

R3 5.974,09 

R3 0.00 

R3 954,92 

R$ 15.000,00 

R3 10.349.925,97 

R3 7.249.919,32' 

R$ 1.005.302,21 

u n u ' 'R3 090,70 

R$ 390,75 

R$ 79.092,49' 

R3 0.00 

R$ 73.122,03 

R$ 53,40 

R3 3.717,01 

.Í.'-\'$.9.27:BÚ3,.95 

R3 303.932,15 

n ' R$302.453,21 

R5 22.537,55 

R5 17.571,73 

R3 914,25 

R3 4.545.955,10 

l R3 4.500.247,54 

R$ 4.499.652,84 

R3 594.70 

R$ 33.705,55 

R$ 212.75 ' 

=R$ 0.009,92 

R$ 5.296.541 . 

R3 1.122,35 

R3 (4.204,49) 

R$ 0,00 

R3 3.397,99 

R3 7.174,57 

- - R5 àVQáÊJ-ÉZ 

R$ 6.874,09 ' 

R5 0.00 

R$ 1.893,42 

R$ 12.000,00 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- 

_ Versão 4.0.2 do Visualizador 

Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

_Entidadez 

_Periodo da Escrituração: 01101/2016 a 31112/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

SAGA MEDEÇÃO LTDA 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

7¡ 

  
"Adiantamento de Aluguel 

ESTOQUES 

ESTOQUES 

551550559 Prod. em elaboração n 

Estoque de produtos acabados 

Materia Prima 

_ DESPESAS ANTECIPADAS 

DES-;PESPAS ANTECIPADAS 

IPVA e Tx. Líc. a Apropriar 

Seguros a Vencer 

005114 05' '0011950571040 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 
r Bens Remetidos para Ind. 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

INSS a Recuperar 

OUTROS CREDITOS 

Adiantamento a Fornecedores 

Adiantamento. .de Viagem 

Adiantamento Retirada 

(-) Adiantamentos de salários 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

CREDITDS PESSOAÉLIGADAS um 

Empréstimo a Sócios 

IMOBILIZADO n 

IMOBILIZACOES DIVERSAS 

Aparelhos e Equipamentos 

Aparelhos e Instrumentos 

Aquisição de Bens Consorcio 

Benfeitorias em Imóveis ndenTer ' I ' ' ' ' ' ' n n 

_ Computadores e Perifericos 

Consórcio GOL Special 1.0 

- Equipamentos de Comunicaooes 

Galpao Industrial 

R5 15.000,00 

R5 1.145.254,35 

R5 1.145.254,35 

" ' u R5 0,00 

R5 91.102,59 

R$'1'.0É5.18l1,4"70' 

R5 22.251,51 

R5 22.251,51 

R5 0,00 

R5 22.251,51_ 

u ' ' ' ' ' ' R501 .90000 

  

R$ 1.900,00 

R5 1.900,00 

R5 0,00 

R$ 0,00 

R5 527.599,10 

R5 501.079,52 

n " R5 20.741,95 

R$ 5.954,20 

R$ 1155,30) 

R5 3.013.555,75 

R5 19.952,55 

R$155.952,66 

R5 19.952,55 

'R5 2.959.503,10' 

R5 3.559.955,94 

R5 537,40 

R$ 77.075,55 

R5 114.002,20 

' 'R5 "95142545 

R5 7.305,13 

R5 0,00 

R5 950,00 

R5 5.439,30 

R5 12.000,00 

R$ 1.108.189,74 

R5 1.108.199,74 

_ "R517,245,20'4 

'R5 32.452,21 - _ 

R51.055.459,33 , 

R5 17.271,15 

R$102.711,19 

R5 1.315,53 

R5 15.955,35 

H u" R5 1.900,00 

R5 1.900,00 

R5 1.900,00 

R5 0,00 

R5 0,00 

R5 571.210,05 

R5 532.734,33 

R5 32.555,55 

R5 5.954,20 

R5 1155,30) 

R5 3.100.005,55 

R519.952.55' 

“R5 19.952,55 

R5 19.952,55 _ 

R$l3.076.1'53,99 

R$ 3.844.299,20 

F R5 537,40 

R$ 77.005,56 

R5 124.094,59 

R$ 95.425,45 

R5 7.505,13 

R5 0.00 

R5 950,00 

R$ 6.439,30 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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-- Período 8515010415002 

BALANÇO PATRÍMONJAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

'  . Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
' Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

   
Imóveis em Construção 

Maquinas Equipamentos 

Moveis e Utensilios 

n Máq. e Equip. em elaboração 

Programas Software 

1544......" 

Veiculos Automotores 

(-) DEPRECIACAO AÓUMULADA 

(-) Depreciacao Acumulada 

INTANGIVEL 

iN'I-'ANG|VE|S DIVERSOS n 

_ _. Programas/Software 

PASSIVO _ 

V _ PASSIVO CIRCULANTE 

FDRNECEDORES 

F0rne0ed0r Dív5r50s 

EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS 

Bantxzro do Brasil  n K 

BB 39304555 Cartão BNDES 11 

BB 39304555 Óartão BNDES 12 

BB 39304555 Cartão BNDES 13 

BB 39304555 Carião BNDES 14 

BB 39304555 Carião BNDES 17 

BB 39304555 Cartão BNDES 19 

BB 39304555 Cartão BNDES 20 

BB 39304555 Cartão BNDES 21 

BB 39304555 Cartão BNDES 22 

BB 39304555 Cartão BNDES 23 

BB 39304555 Cartão BNDES 24 

- (-)' BB 39304555 Cartão BNDES 25' 

' (-) BB 39304555 Cartão BNDES 26 

'BB 40/01990-X BANCADA DIGlCO 

(-) BB Cartão BNDES 29 

BB Cartão BNDES 30 

R5 44.151,06 

R$ 2.748.223,85 

R$ 476.171.713 

R$ 1,149.82 

R$ 63.00 

R$ 07.130,00 

R$ 20.055,35 

R$ (570.492,a4)' 

R$ (5702152434) 

R5 4.500,00 

R5 4.500,00 

R$ 4.500,00 

1"1'R59.à01.35é.25 E 

Rs 4.540.440,03 

R$ 3.151.860,53 

R$ 3.151.950,53 

R$ 835.579,05 _ .. _R$0.00 

R$ 4.274,52 

R3 4.543,41 

R$ 1.504,42 

R$ 1.534,21 

H B' 'R$121,52 

R$ 0,95 

Rs 1.254,05 

R$ 2.594,52 

R5 0.02 

Rs 0,02 

R3 0,52 

A R$10.02) 

R$ (0.01) 

R$ 23.255,75 

R$ (0.01) 

R5 7792.05 

 
R$ 97.504,34 

R5 2.855.788,83 
n R$ 476.171,78 

' R$119.452,49, 

R5' 53,00_ 

R$ 57.130,00 

R$ 20.058.138 

R$ 17511145421) , ' ' 

R3 (75514521) 

R$ 3.900.007 

“Rs 3.900,00 

_ R$ 3.900,00 

A R3 10.349.925,97 

R5 5.009.521,55 

'Rs 5.735.794,05 

R$ 3.735.794,05 

R$ 749.514,55 

_ _ _ .Rsólóo 

R$ 3.149,59 

'R5 3.527,39 

R5 1.105,23 

R$ 1.241,44 

' W R3 2,52 

R$ 0.85 

n B3 767,45 

R$ 1,598.99 . 

R$ 0,02 

- R$ 0,02- 

Rs 0,52 

u R5 (0,021 

R5 (0,01) 

R3 17.454,32 

R$ (0.01) 

R$ 5.927,41 

' Esté 'relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- 

"Versão 4.0.2 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 0170172016 a 3171272016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

1 _A Período Seiecãonado: 

'B1B Cartao BNDEÉ 31 

 
812,50  R$ 2.004,12 

BB Cartão BNDES 32 R$ 1,71 R$ 1,71 

BB Cartão BNDES 34 Rs 9.753,92 R$ 7.414,43 

3B007150 BNDES 35 H EMHHRS'0=,01 u  ' R3 0,01' 

BB Cartão BNDES 33 R$ 9.539,51 R$ 7.235,75 

BBÍCBrtãD BNDES 37 R$213.323,34 ' R3 13.475,43' 

BB Cartão BNDES 33 R$ 1.302,71 R$ 312,54 

BB Cartão BNDES 39 R3 2.433,64 “7132099113” 

BB Cartão BNDES 40 R3 7.335,90 R$ 3.117,31 

BB Cartão BNDES 41 R3__13_.31__2,00 R$ 10.402,37 

BB Cartão BNDES 42 m R$113.434,21 u' u WR3=13.'330,03 

BB Cartão BNDES 44 R3 5.700,90 R$ 5.423,34 

u BB Cartão BNDES45 H H R3'2',397,30 "R3 2.145,43 

BB Carlão BNDES 43 R$ 1.304,37 R3 1.222,71 

BB Cartão BNDES 43 R$ 0.00 R$ 2.941,54 

BB Canaa BNDES 49 R$ 0.00 R$ 3.325,03 

BB Cartão BNDES_ 51 Rs 0.00 R$ 3.333,33 

BB 0317130 'BNDES 32 n u 'R3 0,00 n i "R3 3.320,73 1 

_BB Cartão BNDES 53 R$ 0,00 R$ 1.334,13 
BB Cantão BNDES 54 Rs 0.00 u R3 0,00 

BB Credito Fixo 407004317 R$ 1.743,14 R$ 1.743,14 

_ BB Empréstimo 4070213331. R3 29.533,50 R$ 23.713,00 

7-). BB S170 Flex 39.304.533 R3 3.327,05 H M R3 7723,21) 

BNB FlNAME R$ 133.778,86 Rs 179.307,72 

Caixa E'cononu1i3a Êederal R0  l  0,00 

CEF BNDESIFINAME R$ 33.333,33 R$ 33.333,40 

CEF Finarne R3 10.333,33 R1¡ 3.000,01 _ 

Emp. Créd Industrial BNB - FNE R$ 0,00 R$0,00 

Emp. Créd Industrial BNB-RECIN R$ 0,00 R$ 0,00 

Empres_ Camin.hã0 407015904( u H m R$0,00 'E u_ R$11,00 ' 

Empréstimo BB 40701712-5 R$ 200.413,33 R$ 154.135,32 

Émpréstkmo CEF 13-04 Rs 334,01 R$ 334,01 ' 

Empréstimo 'CEF 50-20 R$ 6.223,45 R0 0,02 

Émpréstimos Pessoa 775103 R$ 144.000,00 É R$ 144.000,00_ 

ul_ 'Este reiatórip foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped  Versão 4.0.2 do Visualizador Página 4 de 7 



BALANÇO PATRIMONÍAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

Periodo Selecionado: 

 

Convenio AABB 

    
Empréstimos Sócios R$ 25.248,05 R$ 25.248,05 

FINAME/BNDES BB 40/012530-5 R$ 13.125,00 R$ 9.843,70 

_ _ Financ. BV Financeira S,A. R$ 2.405,75 R$ 2.405,75 

_E 051216140101515' shociAisu H m 1 "às 143.01.20.90  m H u 120 210.209,54 

_e jcontriouicao' Confe. a Recolher R$ 0,00 R$ 0,00 
' 1 oànwúíoouicáà' 511111: a Recoth-er H "ÉS 5.107,27 10.077.117,97 

n FGTS a Recolher R5 3.252,25 V R$ 5.230,89 

1 'rússia Recolher R$123.330,00 ' ' ' R$215.575,94 

IRRF a Recolher R$ 1.431,38 R5 1.297,44 

Pensão Alimentícia __ P$ 0.00 R$ 26,40 

.Reten0ão INSS a Recolher 7  K R$0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R5 170.435,57 R5 123.155,13 

Eoñns a Recolher n' llll H 105.252.595.93  '  R$ 0.00 E 

Contr.SociaI a Recolher R$ 1.591,20 'Rs 20.728,13 

ICMS A Recolher R$ 35.393,35 R5 27.503,97 

ICMS ST a Recolher R$ 40.247,42 R$ 37.292,72 

' ICMS ST Retido Serv. Transp. R$ 246,48 R$ 246,48 

"ipi _a Recolher u l E 110.410.059,16, "D120. 0.525,20' 

IRPJ a Recolher R$ 0,00 R$ 13.151,69 

ISS a Recolher R$ 347,12 R$ 414,72 

Parcelamento 1204764270053 R3 15.912,15 R$ 14.775,50 

~ (-) Pis a Recolher R$ 4.752,47_ R$ (14010). 

Retenção 4,65%-(Pis,Cofzns,CS) ' H R$5114,15 Rs 700,41 

Taxas Serv. Metrologicos R5 1.968,23 R$ 1.968,23 

oaRiGAcoas TÊABALHISTAS “R5 77.183,60 E Rs 35.106,27' 

13o. Salario a Pagar R$ 0.00 R$ 9.180,43 

Ferias a Pagar R5 43.796,92 R$ 41.697,86 

Retirada a Pagar R$ 3.322,27 R$ 4.753,40 
Salarios a Pagar R$ 30.064,41 R$ 30.554,58 l 

OBRIGACOES oiverâaÀé ' ' ' I ' I I ' ' 1 ' ' ' ' H 'E a5 200.045,40 n H ' 'R$222.050,05 

Adiantamento de Clientes R$ 128.949,10 R$ 139.106,28 

_ Agua e Esgoto a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 l 

Alugueis a Pagar R$ 0,00 R$ 1.500,00 

R$ 731,06 R$1.116,06 

»Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - 
"Versão 4.0.2 do Visualizador 

Sped 
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_ Enüdade: 

BALANÇO PATRIMONFAL 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Seiecíonado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

 
Convenio Farmacia 

Convêncio Praça Esporte 

Estadias - RVS  ' Pr5t5s0iv9r9os 'a 'pagár 

lpva e Taxas Detran a Rec. 

E Lucros-auDistrixrbuuir ' A "' ' "" " 
, Multas a pagar 

-  \Sauds azRecolher 

n Seguros a Pagar 

Viagens - Compra Passag. Aérea 

71701.05 APAGAR E 

Titulos a pagar' 

coNTA DE COMPENSAÇÃO 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 

Indust. de Bens por Terc. 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 

EMPREsTwios BANCARIOS/FINANC. 

BB 40/01990-X - LP BANCADA DIG 

BB Cartao BNDES 30 - LP 

BB Cartão BNDES 34 - LP 

' BB Cartão BNDES 36 - LP 

' CEF Finame - LP 

FINAME/BNDES BB40/01290-5 - LP 

EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS 

' Empréstimo Sócios 

- PATRIMONIO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

Capital 

RESERVAS DE CAPITAL 

Doações e Subvenções 

RESERVA DE LUCRO 

Reserva de Lucros 

R$ 634,41 

R$ 210,00 

R$.(7.'946.'.68) . . .. ..  R514.121,70 

R5 0,00 

R$13.000 

R5 0.00 

R5 1 .23313 

R$ 13915.70 

R$ 45.147,01 

R5'.49.511,a5 

R$ 49.511,55 

R$1.900,00 

R$ 1.900,00 

R$ 1.900,00 

R5 255.954,57 

R5 255.954,57 

R5 '25595457 

R5 119.355,95 

R5 11.059,54 

R$ 15.725,23 

_ R5_ _2°-42'I'7.5 

R5 5.595,54' 

R5 77.555,25 

R$ 0,00 

R5 0,00 

R5 5.004.994,35 

R$ 5.004.994,35 

R$ 100.000,00 

A R5 100.000.150 

R5 57.130,00 

R5 57.130,00 

R5 3.529.500,71 

R$ 3.925.770,51 

  
R5 1.443,73" 

R5 040,00 

R$ 951,95  __.É$._1_XI.1E1,7Ó 

R$ 0,00 

R5 115.000,00 

' _R$ 0,00 

R5' 1.423.251 

R$ 10.573,92 

R$ 35.473,12 

n R5 49.511,55 

R$ 49.511,85 

R5 1.900,00 

R5 1.900,00 

R5 1.900,00 

R5 255.954,57 

R5 255.954,57 

R5 255.954,57 

R5 \11530335 

R5 11.559,54 

R5 15.725,23 

R$ 20.424,75 

n' 74.515.359,54 

R$ 77.556,25 

R$ 0,00 

R5 0,00 

R5 5.055.449,45 

R$ 5.085.449,45 

R5 100.000,00 

E R$100.000,00 

R5 57.130,00 

R5 57.130,00 

R5'3.575.049,35 

R$ 3.973.219,45 

Versão 4.0.2 do Visualizador 
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BALANÇO PATRlMON/AL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA _ 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
.Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

  
(-) Prejuízos Acumulados n R$ (297317010) RS (29721  

RESERVA DE CAPITAL R5 1.208.263,85 R$ 1.242.270.10 

Reserva de Incentivos Fiscais n _ R$ 1.208.263,65 R$ 1.242.270,10 

. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 7 de _7 



BALANÇO PATRIMONIAL 

_ Periodo Selecionado: 

' A-'FIIVO 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12f2016 

_Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  
ATIVO CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAMA . . . . 

Caixa 

BANCOS CÍMOVIMENTO 

Banco Brasil SA Rec 

Banco do Brasil SIA 

Banco do Nordeste CIC 053803-8 

Caixa Economica Federa¡ 

APLICACAO LIOUIDEZ IMEDIATA 

Aplicação Caixa CDB¡ RDB 

Aplicação '#014715' 314' ' ' ' 

BB OUROCAP 

(-) BB Poupança 

Caixa Fundo Investimento 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

Contas a Receber De Clientes H 

Clientes Diversos 

Títulos a Receber 

TITULOS A RECEBER 

Cheques a Receber 

Cofins a' Recuperar 

ConLSociaI a Recuperar 

ICMS a Recuperar 

(-) ICMS imobilizado a Recuperar 

ICMS Recup. Proj Flor do Pequi 

ICMS Sfl' a Recuperar 

IPI a Recuperar 

IRPJ a compensar 

_ IRRF a Recuperar 

LG IND. E COM. COLCHOES LTDA 

Pis a recuperar 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

 
'R5 '10.349.925,97' 

R$ 7.249.919,32 

R3_ 1.005.392,21 

1 R$ 390,73 

R$ 390,73 

R5 75.392,49 

R$ 0,00 

R$ 79.122,03 

R$ 53,40 

R$ 3.717,01 

R3 927.503,93 

R3 303.932,16 ~ 

R$ 582.453,21 

R$ 22.637,56 

R$ 17.671,73 

R$ 914,25 

R5 4.545.956,10 

994.500.247,34 ' ' 

R3 4.499.652,34 

R$ 594,70 

R5 33.708,56 

R$ 212,76 

' ' ' 'às '3.503,92 

R3 5.296,54 

R$ 1.122,35 

R$ 14.204,49) 

R$ 0,00 

R$ 3.997,99 

R$ 7.174,57 

Rs 2.932,42 

R3 5.574,09 

R$ 0,00 ' 

R$ 1.393,42 

R$ 12.000,00 

  
R$ 10.929.323,17 

R$ 7.383.078,53 

Rs 1.037.407,13 

R$1.341,57' 

R$ 1.341,57 

Rs 202.333,91 

R$ 101.450,00 

R5 91.043,34' 

R$ 10.053,40 

__ R$ 135,17 

7 R$ 933.373,35 

R5 343.932,16 

- -  .4-62-.4.53,21V 

R5 22.637,55 

R$ (40271) 

R$ 34.753,43 

R$ 4.370.495,30 

R$ 4.652.481,97 

R$ 4.351.337,27 

R$ 594,70 

R$ 6.013,63 

R$ 212,75 

'R3 0,00 

Rs 5.293,54 

R3 0,00 

R$ 113.200,19) 

R3 0,00 

R$ 3.997,93 

R$0,00 ' 

RS 2.932,42 

R$ 3.374,09 

n R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 12.000,00 

.Este relatorio foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

' Versão 4.0.2 do Visualizador 



Entidade: 

BALANÇO PATRiMONiAL 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31112/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  
A 1451501511150155514105051 

ESTOQUES 

ESTOOUES 

551550551.; 157551551 5155575555 " """""" '“ 
Estoque de produtos acabados 

Materia Prima 

DESPESAS ANTECIPADAS 

0159959109 141015010515715 ' " 

IPVA e Tx. Lic. a Apropriar 

Seguros a Vencer 

CONTA DE COMPENSAÇAO 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 

N a Bens Remetidos para Ind. 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

INSS a Recuperar 

OUTROS CRÉDITOS 

Adiantamento a Fornecedores 

Actiantem-enm clie Viagem 

Adiantamento Retirada 

(-) Adiantamentos de salários 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

CREDITOS PESSOAS LIGADAS 

Empréstimo a Sócios 

IMOBILIZADO 

IMOBILIZACOES DIVERSAS 

Aparelhos e Equipamentos 

Aparelhos e Instrumentos 

Aquisição de Bens Consorcio 

Benfeuitorias em Imóveis de Ter 

Computadores e Perifericos 

Consórcio GOL Special 1.0 

Equipamentos de Comunicacoes 

Galpao industrial 

R5 12.000,00 

R5 1.105.159,74 

....35 .1-19Ê139-74 

R5 17.240,20 

R5 32.452,21 

R$ 1.055.409,33 

R5 17.271,19 

R$ 17.271,19 

R$ 1.315,53 

R$ 15.955,36 

R$1900,00 

R$ 1.900,00 

' R$1.900,00' 

R5 0,00 

R$ 0,00 

R$ 571.210,05 

R5 532.734,33 

' 'R5 32.555,95 

R$ 5.984,20 

R$ 1155,30) 

R$ 3.100.006,65 

RS 19.952,66 

u "R$519.952,55 

R5 19.952,55 

R5 3.075.153,99 

R5 3.544.299,20 

R5 037,40 

R5 77.075,55 

R5 124.094,59 

YR$ 06.020,46 n 

R$ 7.306,13 

R$ 0.00 

R$ 950,00 

R$ 6.439,30 

 
R5 12.000,00 

R$ 959.259,53 
u R5 959.299,53 

'A 'R5 95.591,40 

R5 35.531,74 

R$ 735.575,39 

R5 7.935,55 

R5 7.935,55 

R$ 377,20 

R5 7.050,35 

' R5 1.900,00' 

R$ 1.900,00 

' R$1.S00.00. 

R5_ 0,00 

R5 0,00 

R5 757.050,72 

R5 709.174,50 

R5 42.057,22 

R5 5.954,20 

R5 (15530) 

R5 3.545.744,54 

R5 19.952,55 

R5 19.952,55 

R5 19.952,55 

n' ' R5 3.523.491,99 

R5 4.395.923,21 

R5 537,40 

R$ 77.075,55 

R$ 139.913,53 

R5 95.425,45 

R5 9.150,79 

R$ 0,00 

R5 950,00 

R$ 5.439,30 

' '*. Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital - 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Seiecionado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  
Imóveis em Construção R5 07.504,34 R5 117.120,50' 

Maquinas Equipamentos RS 2.356.788,53 R$ 3.265.291,88 

Moveis e Utensilios R$ 06.171,78 RS 476.171,78 

u , Máq. e Equip. em elaboração ' 125.13.452.43 ' 'R5m10=.452,43 

' Programas Software R$ 53,00 R5 53,00- 

4 'T'e';;;n';s" V' u' A D' u'  R$157.130,00 ' ' R$157.130,00 

Veiculos Automot0res R$ 20.058,38 R$ 113.883,18 

H  DEEíREcuiuÁó/aió AbúmuLADA u R5 (750.145,2"1) A R5 1053.431,23) 

' 1-) D0|0reciacao Acumulada R5 (750.145,21) R5 1003.4111 .23) 

INTANGIVEL _ _R$0.900,00 R$ 3.300,00 

Ilh/“I-'AÉAECQIEVÉIS' DIvERsos A R5 3.900,00 ' n R5 3.300,00' 

Programas/Software R3 3.900,00 R$ 3.300,00 

PASSIVO. ' ' ' ' " R5'10.349.925,97 R510.929.023,17 

PASSIVO CIRCULANTE R5 5.000.521,55 R$ 5.709.150,20 

FORNECEDORES R5 3.735.794,05 R5 4.403.344,40 

Fornecedor Diversos R$ 3.735.794,06 R$ 4.483.344,48 

EMPRESTIMOS/FJNANC. BANCARIOS R5 749.514,05 R$ 739.299,00 

Banco do Brasil S/A R5 0,00 R5 0,00 

BB 39304555 Cartão BNDES 11 R$ 3.140,09 , R$ 1.993,53 

BB 39304555 Cartão BNDES 12 R5 3.527,39 R5 2.351,99 

BB 39304555 Cartão BNDEs 13 R5 1.100,23 R5 701,00 

BB 39304555 Cartão BNDEs 14 1 R5 1.241,44 R5 030,32 

BB 39304555 cartão BNDES 17 I ' I ' ' ' ' ' "  ' H 0152.02 ' " "R$2,02 

-BB 39304555 Cartão BNDES 19 R5 0,05 R5 0,00 

BB 39304555 Cartão BNDES 20 R5 757,45 R5 2450,92' 

00 39304555 Cartão BNDES 21 R5 1.590,99 R5 570,95 

- BB 39304555 Cartão BNDEs 22 R$ 0,02 R$ 0,02 

BB 39304555 Cartão BNDES 23 R5 0,02 R5 0,02 

BB 39304555 Cartão BNDES 24 R5 0,02 R$ 0,02 

1-) BB 39304555 Cartão BNDES 25 l “R5 10,02") R$10,02) 

1-) 0B 39304555 Cartão BNDES 20 R5 (0,01) R$ 10,01) 

BB 407019900( BANCADA 010100 R$ 17.404,32 R5 11.542,00 

1-) BB Cartão BNDES 29 R$ (0,01) R5 (0,01) 

BB Cadâo BNDES 30 R5 5.927,41 R5 4.000,20_ 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital ~ Sped 
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BALANÇO PATRÊMONiAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

' Período cia Escrituração: 01/01/2016 a 31/1212016 

'Número de Ordem do Livro: 00013 

O1 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

_ Périodo Selecionado: 

  
BB Cartão BNDES 31 R5 312,53 

  
BB Cartão BNDES 32 R$ 1,71 ' R$ 1,71 

BB Cartão BNDES 34 _ R5 7.414,43 ' R3 5.007,30 

BB Cartã0 BNDES 35 uuuuuuu " u R$ 0,01 '  " 'R$0,01 

BB Cartão BNDES 33 R3 7.235,75 R$ 4.920,37 

BB Cartão BNDES 37 uuuu n' 'R3 13.475,43 R313.372,74 ' 

' à BB Cartão BNDES 33 R$ 312,54 R$ 0,00 

u 3B041453 BNDES 39 R3'2'.099,1'3 l R$ 1.704,17 

'BD Cartão BNDES 40 R$ 3.117,31 R$ 4.343,31 

BB Cartão BNDES 41 R5 10.402,37 R$ 7.393,47 

BB 03053 'BNDES42 ' ' ' 'R31'3.330,03" """ H u R$ 3.331,57 

BB Carlão BNDES 44 R$ 5.423,34 R$ 5.143,99 

BB Cartão BNDES 45  ' R3 20.145,43 u R$ 1.370,19 

BB Cartão BNDES 43 R$ 1.222,71 R$ 321,30 

BB Cartão BNDES 43 R$ 2.941,54 R$ 1.707,77 

BB Cartão BNDES 49 R$ 3.325,03 R$ 3.373,30 

BB Cartão BNDES 51 R$ 5.333,33 R$ 5.403,34 

BB Cartão BNDES 52 154.313.320.713 ' Rs 2.249,42 

BB Cartão BNDES 53 R$ 1.334,13 R$ 903,73 

BB Cartão BNDES 54 R$ 0,00 R$ 0,00 

BB Credito Fixo 407004317 R$ 1.743,14 R$ 1.743,14 

'w .mmvrésvmo 49102136-?1- . ÊÊ?.*?;77.3:9_9  .-F%$Í??í:BéY-S.P 

. , _ (-1 BB Giro Fiex 39.304.533 R$ 1729,21) R$ (72321) 

BNB FÍNAME R$ 179.307,72 R$ 17'_1.535,5B 

Caixa EconDrDíca Federànt n n    n n n IR$  
CEF BNDES/FINAME R$ 33.333,40 R$ 53.333,42 

À CEF Finame R$ 3.000,01 R$ 5.333,34 

Emp. Créd Industrial BNB - FNE R5 0,00 R$ 0.00 

' Emp. Créd Industrial BNB-RECIN R5 0,00 R$ 0,00 

W Empréé. CaminDã0 407013930( 'E  R3 0,00  " R$911.193,25 

' ' _Empréstimo BB 40701712-5 R$ 154.133,32 R$ 107.913,31 

' -Empréusuti5n0 CEF 13-04 R$ 334,01 R$ 334,01 

Embréstímo CEF 5020 R$ 0,02 R$ 0,02 

EmDréstimos Pessoa Física R$ 144.000,00 R$ 144.000,00 

 
R$ 0,00 _ 

_Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRlMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

- Periodo da Escrituração: 0110172016 a 31/12/2016 
' Número de Ordem do Livro: 00013 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Período Selecionado: 01 de Abri! de 2016 a 30 de Junho de 2016 

R$ 25.248,05 

   
n. Empréstimos Sócios R5 25.248,05 

FINAMEIBNDES BB 40/012910-5 Rs 9.343,75 R$ 6.562,50 

Financ. BV Financeira S.A. R5 2.405,75 R5 2.405,75 

oerélehcoss SOCIAES ' "R$411.299,64 " ' 2111453153151 

Contribuicao Conte. a Recolher R8 0,00 R$ 0,00 

Contribuicauo sinrl. a Recolher uuuuuuuuuuuu n R$ 7.117,97 R6 7.117,97 

FGTS a Recolher R$ 5.280,89 R$ 6.356,47 

_ :Nss a Reoolher " 'R$213.576,94 .“R$1.32.2841,39" 

IRRF a Recolher R$ 1.297,44 Rs 1.659,02 . 

Pensão Alimentícia R$ 26,40 R$ 26,40 K 

u_ 'Rnetençuãolhtss a Recolher n W Rs 0,00 H  R8 330,00 e 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS Rs 123.165,13 R$ 126.604,23 

..Cotlnsaa Recolher V 7 0,700' R$ 2.439,02 

Contnsocial a Recolher .R8 20.728,13 R$ 1.591,20 

:cn/ls A Recolher i R$ 27.503,97 R$ 50.522,19 

ICMS ST a Recolher R$ 37.292,72 R$ 37.292,72 _ 

' ICMS sr Retido Serv. Transp. R$ 246,46 R$ 246,48 

ii 115151432511131 m ' ' ' as 13.525,25 " ' ' R$ 16.962,00 

IRPJ a Recolher R$ 13.151,69 R$ 0,00 

ISS a Recolher Rs 414,72 R3 495,65 

Parcelamento 1204764270060 R$ 14.775,60 Rs 13.639,05 

Pis a Recolher R$ 1140,10) R6 505,00 

Retenção 4,65%-(Pis,Co1°lns,CS) H  n n R$ 942,69 

Taxas Serv. Metrologicos R$ 1.968,23 R3¡ 1.968,23 

OÉRIGACOES TRAeALHlsTAs 'R$319.166,27  "R9 6331479 , 

13o. Salario a Pagar RS 9.180,43 R$022.152,33 

Ferias a Pagar R$ 41.697,86 R5 39.968,84 ' 

Retirada a Pagar RS 4.753,40 R$ 1.435,74 

Salarios a Pagar R$ 30.554,58 R$ 257,88 

l oaRlGAooEs DNÉRSÁS M149 '22205005 ' 'R$276.903,06 

Adiantamento de Clientes R5 139.106,28 R$ 232.475,32 

Água e Esgoto a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Alugueis a Pagar R$ 1.500,00 R$ 113.660,00) 

Convenio AABB R$ 1.116,06 u R$ 1.326,06 

' “Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  
Convenio Farmacia R$ 1.443,73 

Convêncio Praça Esporte R$ 340,00 R$ 330,00 

Estadias - RVS R$ 951,95 R8 4.142,18 . 

' F'.;=."a'e'0"0i0'0;;0; l.; 0000.'   """ " '  R5 14.121 .70 '“R:$14.'1_21,70 _ _ 

lpva e 70x00 Detran a Rec. R$ 0,00 R5 0,00 ' 

' R$100.10' 01011001; '  ' w R5 10.000,00 ' i' R$ 0,00  z' Multas a pagar 7 í R5 0,00 R$ 0,00 

A " 'Pi0i101108000i0 anRecolher 7 E R5 31.423,25." ' ' m' ' R$ 3.505,28' 

Seguros a Pagar RS 10.573,92 R$ 5.453,28 

Viagens - Compra Passag. Aérea R$ 36.473,12 R$ 26.261,65 

TiTuLos A 000.40' ' ' ' ' m' "  00À0Ç01íf00 ' """" " " R5 40.015,00 

Titulos a pagar R3 49.511,85 R5 49.511,85 

.CONTA DE COMPENSAÇÃO d' R51'.5'00,'00“ u R5 '1.90o,00 

CONTA DE COMPENSAÇÃO R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

Indust. de Bens por Terc. R5 1.900,00 R5 1,900.00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 255.954,87 R$ 273.161,10 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO R$ 255.954,87 R$ 273.101,10 

EMPRESTIMOS BANCARIOSIFJNANC.. A R5 255.554,87 Ú R5 255.954,37 

BB 40r01990-x - LP BANCADA DIG R5 118.388,96 R5 118.368,96 

BB Cartao BNDES 30 - LP N R5 11.889,84 R$ 11.889,84 

BB Cartão BNDES 34 - LP 1 Rs 18.725,23 R5 18.726,23 

"No ..5E.*.°?.“.°i'°5“PE535'LP  ..... 55.121.14.247# .8120-42475 

- ~  CEF Finame- LP í R$ 8.888,84 R$ 8.888,84 

FINAMEIBNDES BB40¡01290~5 - LP  R$ 77.656,25 R$ 77.556,25 

-- EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS  E E R$ 0.00 ' R$ 17.205,23' 

Empréstimo Sócios  R$ 0,00 R$ 17.200,23 

PATRIMONIO  Rs 5.035.449,45 R5 4.857.503,81 

PATRIMONIO LIQUIDO  R$ 5.085.449,45 R$ 4.867.503,81 

CAPITAL SOCIAL i R5 100.000,00 R$ 100.000,00 

Capital """ H  R$ 100.000,00'  Rs '10000000 
RESERVAS DE CAPITAL 1 R$ 67.130,00 R$ 67.130,00 

Doações e Subvenções R5 67.130,00 R$ 67.130,00 

RESERVA DE LUCRO R$ 3.676.049,35 R$ 3.456.103,71 n 

Reserva de Lucros ã R$ 3.973.219,45 R$ 3.850.219,45 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Spíed 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Seiecâonado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  l  @ÉS-?ÉÊÇÊÉÕ .   '  s fãàIàóíÉ/ñàí.  ' A 

(-)'Prejuizos Acumulados' u  ' 'à y' R$(29?.170,10) (A Í a' k M w u .'!¡'$'(l3E›/A'2.'=I15,N'/;i) 

RESERVA DE CAPITAL R$ 1.242.270,10 R$ 1.242.270,19 

Reserva de Incentivos Fiscais R$1.242.2'/0,10 N   _R$_1.2_4l2.270,10 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público dé Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

' - Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

CNPJ: 000260751000163 

Período Selecionado: 

'e @na 

 
'Afivó 

ATivo CIRCULANTÉ R$ 7.353.075,53 R$ 7.721.519,49 

cAixA E EQUIVALENTES DE CAIXA R5 1.057.407,13 R5 1.435.955,77 

CAiXA n H ' l u 'R5 '1.341,57 u'. H R5 5.553,15 

Caixa R$ 1.341,57 R5 5.553,15 

BANCOS crmóvimErÂiTo R$ 202.555,91 R5 527.001,19 

Banco Brasil SA Rec R$ 101.450,00 R$ 0.00 

Baneo do Brasil SIA R5 91 .04554  " ' l R5 502090921 

Banco do Nordesie C70 055505-5 R5 10.053,40 R5 24.041,95 

Caixa Economica Federal R$ 135,17 R5 50,00 

.. ARLICACAÓ LTQUIDEz IMEDIATA ' 'R5 553.375,55 R5 904.334,42_ e 

Aplicação Caixa CDB¡ RDB R5 343.932,15 R$ 355.113,01 

A0li5açnão Fundo BN u' R5 452.453,21 u "R5451.150,57 

55 oURocAP R5 22.537,55 R5 22.537,55 

(-) 55 Poupança R5 1402,71) R5 (40271) 

Caixa Fundo Investimento R$ 34.758,43 R$ 14.805,99 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R5 4.570.495,50 R$ 5.250.475,73 

Contase Receber De Clientes H 'R5 4.552.451,97 E uuuuuuuu H "R5 5.045.310,07 

Clientes Diversos R$ 4.651.887,27 R$ 5.044.715,37 

Títulos a Receber R5 594,70 R$594,70 

T|TULOS A RECEBER R$ 5.013,53 R5 203.155,55 

Cheques a Receber _ _ R5 212,76 nR$ 212,76 

l C01in5 e Recuperar  - V n :R5 
ConLSociaI a Recuperar R$ 5.296,54 R$ 5.296,54 

0 10515 e Recuperer u R5 0,00 R5 55.555,73' 

(-) ICMS imobilizado a Recuperar R5 (1 3.200,15) R5 (23.779,77) 

ICMS Recup. Proj Flor do Pequi ' R5 0,00 R5 5.740,00 . 

l 1011.15 srr e Recuperar R5 3.597,95 ' R5 3.597,99 

IPI a Recuperar R$ 0,00 R$ 0,00 

w "IRPJ 'gagarçeiisar R5 2.932,42 l a R5 2.932,42 

IRRF a Recuperar R5 6.874,09 R$0,00 

LG IND. E COM. coLcHoEs LTDA R5 0,00 R$ 150.000,00 

Pis a recuperar R$ 0,00 R$ 0,00 

R5 12.000,00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 

R5 10.929.523,17( ' 

R$ 12.000,00 

     
X 145119174555525 

Versão 4.0.2 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

_Entêdadez SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

  
Adiantamentoude Aluguel R$ 12.000,00 a O í  A' u  u O 5:5 12.000,00 

ESTOQUES R5 856.289,53 R$ 482.539,14 

ESTOQUES R5 555.299,53 R$ 492.539,14 

Estoque  Erod.  elaboração n  n R$113.353,10 

Estoque de produtos acabados R$ 35.831,74 RS 34.328,49- 

Materia Prima n  n n  .429.557,55- 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 7.935,55 R5 14.779,66 

oiââPEsAs ANTECIPADAS uuuuuuuuu H 5$ 7.935,55  u R$414.770,66 

n IPVA e Tx. Lic. a Apropriar R$ 877,20 uR$ 438,57 

Seguros a Vencer R$ 7.058,35 R$ 14.341,09 

0019.79.05 COMPENSAEÇAO' l 551.900,00 ' ' R9 1.900,00 

CONTA DE COMPENSAÇÃO R5 1.900,00 R$ 1.900,00 

Bens Remeiidos para Ind. R$ 17.900,00 R5 1.900,00 

IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 145,80 

INSS a Recuperar R3 0.00 R$ 145.30 

OUTROS CRÉDITOS R$ 757.050,72 R$ 524.787,39 

Adiantamenio a Fornecedores R$ 709.174,60 R$ 474.484,11 

Adiantamento de Viagem 1154206722  41 ..B37,B0 

Adiantamento Retirada R$ 5.984,20 RS 5.984,20. 

Adiantamentos de salários R5 (165,30) R3 2.481,28 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 3.546.744,64 R$ 3.752.905,79 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO R5 19.952,55 n R$ 19.952,60 

CREDITOS PESSOAS LIGADAS u "59199521-55' "VR$19.952.66 

Empréstimo a Sócios R$ 19.952,66 R$ 19.952,66 

IMOBILIZADO R$ 3.523.491,95 ' Rs 3.730.253,13 

IMOBILIZACOES DIVERSAS R$ 4.386.923,21 R$ 4.691.245,95 

Aparelhos e Equipamentos R$ 537,40 R$ 3.220,52 

Aparelhos e Instrumentos R$ 77.076,56 R$ 07.276,19 

. Aquisição de Bens Consorcio RS 139.913,63 R$ 94.888,42 

mBen1eitcir§a5 ern 1111011915 5.1"..." 'R$975.426,45 m R$ 95.420,46 

_ Computadores e Perifericos R$ 9.160,79 R$ 9.160,79 

Consórcio GOL Special 1.0 R0 0,00 R$ 2.185,75. 

Equipamentos de Comunicacoes R5 950,00 R$ 950,00 

Galpao industrial R5 6.439,30 R$ 6.439,30 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
l _Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

. _ Número de Ordem do Livro: 00013 
Periodo .Sefecíonadoc 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

  

BB Cartão BNDES 30 

  
R$ 252.629,31' N lmóV-BIS 554435713171335 u u y R$ 117.126,80 

Maquinas Equipamentos R$ 3.260.291,38 R$ 3.436.725,84 

Moveis e Utensilios R$ 475.171,73 R5 505.314,75 

Máq. e Equip. em elaboração n N R101 3.432,43 

Programas Software R5 63,00 R$ 63,00 

TerrenoS n m” ' 'R$457.130,00' ' 'R$574.330,00 

Veiculos Automotores R$ 113.883,18 R$ 113.803,18 

(-) DEPREÓIÀÓÁO 'ACUMULADA  H 'R5 535343123) R5 (3350992332) _ ' 

(-) Depreciacao Acumulada RS (86343123) R$ (960.992,82) 

¡NTANGIVEL R$ 3.300,00 R$ 2.700,00 ' 

HirL/ÍÀNGIVE/S DIVERSOS u 325.54.300.00 M m' R5 2.700,00 ' 

Programas/Software R$ 3.300,00 R$ 2.700,00 

RASSIvo u R5 10.929.323,17 ' 4 R5 11.474.525,23 

PASSIVO CIRCULANTE R5 5.739.155,25 R$ 5.003.072,45' 

FORNECEDORES R5 4.433.344,43 R$ 3.943.457,10 

- Fornecedor Diversos R$ 4.483.344,48 R$ 3948.4611 0 

EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS R$ 739.299,30 R5 1.355.131,57 

Banco do Brasil SIA H u " u “R5 0,00 'R$0,00 

B3 39304555 Cartão BNDES 11 R$ 1.993,53 R$ 307,75 

3B 39304555 Cartão BNDES 12 R5 2.331,99 R5 1.205,44 

33 39304555 Cartão BNDES 13 R5 701,50 R5 234,25 

33 39304555 Cartão BNDES 14 R$333,32 R5 424,53' 

BB 39304555 057155 BNDES 17 "R5 2,52 ' - R5 0,00 

B3 39304555 Cartão BNDES 19 R$ 0.35 R5 5,05 

1-) 33 39304555 Cartão BNDES 20 H n' R5 253,92 u 'E u' ' R$ (7021) 

(-) BB 39304555 Cartão BNDES 22 R5 573,95 R5 (11494) 
BB 39304555 Cartão BNDES_ 22 R5 0.02 u R5 0,00 

BB 39304555 Cartão BNDES 23 R5 0.02 R5 0,00 

. 33 39304555 Cartão BNDES 24 R5 0,32 R5 0,00 

BB 39304555 Cartão BNDES 25 R5 (0.02) ' 5 J R5 '0,00' 

BB 39304555 Cartão BNDES 25 R5 (0,01) R5 0,00 

BB 407019905( BANCADA DIGICO R$ 11.542,93 R$ 5.321 ,44 
BB Cartão BNDES 29 R5 (0,01) R5 0,00 

R5 4.003,25 R5 2.033,01 

?i 
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BALANÇO PATRWIONIAL 

'_ _ Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

u' Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

_ Período Seieciostado: 

        
h BBca/tàon/SND/Esst u à 1650,00 R5 0,00 

BB Cartão BNDES 32 R5 1,71 R$ 0,00 

BB Cartão BNDES 34 R5 5.007,60 R5 2.536,69 

E BB Cartãta BNDES 35 ' 'R5 0,01 " H u a n_ R5 0,00 

BB Cartão BNDES 36 R$ 4.920,57 R5 2.492,64 

BBcartào BNDES 37 R$Í16.572(,?4 'R5 14.614,06 

BB Cartão BNDES 36 R5 0,00 E R$ 0,00 

5B051656 BNDES 39 R5 1.704,17 l R$l 1.297,02 E 

BB Cartão BNDES 40 R5 4.346,61 ' R5 2.522,40 

BB Cartão BNDES 41 R5 7.396,47 R$ 4.295,69 

BB cartão BNDES 42 "R5 6.661,57 '"R5J3.523,02 '- 

BB Cartão BNDES 44 R5 5.146,99 R5 4.654,41 

BB Cartão BNDES/as R5 1.370,19 ' E R5562,42 

BB Cartão BNDES 46 R5 621,30 R5 0,00 
u ' BB cartão BNDES 46 R5 1.707,77 R5 433,60 

BB Cartão BNDES 49 R$ 6.376,60 R5 7.915,09 

' BB Cartão BNDES 51 R5 5.406,34 R$ 5.117,99 

BB cartãê BNDES 52 uuuuuuuuuuuuuuu H ' 5152222492212 'À _R$ 1.141,62 

BB Cartão BNDES 53 R5 903.73 R5 456,66 

BB Cartão BNDES 54 R$ 0,00 R5 3.056,60 
' BB credit/a Fixo 40/004317 R5 1.743,14 R5 1.743,14 

BB Empréstimo 40/02136-x. R5 27.697,50 R5 27.077,00 

1-) BB Giro Flex 39.304.533 ' R$1726,21) R5 1726,21) 

BNB FINAME R5 171.636,56 R5 164.365,44 

CaíxB Economica Federal n  0,00 _  E$ 0,00 

CEF BNDES/FINAME R5 56.333,42 R5 53.333,44 

CEF Finame R5 5.333,34 R$ 2.666,67 

Emp. Créd Industrial BNB - FNE R5 0,00 R$225.000,00 

Emp. Créd Industrial BNB-REciN R5 0,00 R5 525.000,00 

Emprens. Caminhão 4o/01696-x R5 91.096,25 E R5 67.026,97 

Empréstimo BB 40/01712-5 R5 107.916,61 R$ 61.666,60 

Empréstimo CEF 18-04 R5 634,01 R5 634,01 

Empréstimo CEF 50-20 R$ 0.02 R$ 0,00 

Empréstimos Pessoa Física R$ 144.000,00 R$144.000,00 
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BALANÇO PATRÍMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

' Período da Escrituração: 01/01/2016 a_31l12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

' _ Período Selecionado: 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Julho de 2016 a.30 de Setembro de 2016 

  
'Empréstimos 500105' 

FINAME/BNDES BB 40/012530-5 

Financ. BV Financeira S.A. 

OBRIGACOES SOtIIAIS S S S S H 

Contribuicao Confe. a Recolher 

Contri0oicao  a 'Recolher q FGTS a Recolher 

INSS a Recolher 

IRRF a Recolher 

Pensão Alimentícia 

Retenção INSS a Recolher 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 

Cotins a Recolher H  
ContLSociaI a Recolher 

' ICMS A Recolher 

. ICMS ST a Recolher 

ICMS ST Retido Serv. Transp. 

ll>l a Recolher n n n n 

_IRPJ a Recolher 

ISS a Recolher _ 

Parcelamento 1204764270058 

rx¡ _ PisaRecolher 

. Retenção 4,65"/0-(Pis,Cotiris.CS) 

Taxas serv. Metrologicos 

OBRIGACOES TRABALHISTAS 

13o. Salario a Pagar 

Ferias a Pagar 

Retirada a Pagar 

Salarios a Pagar 

oaRreAcoEs DIt/.EIRSÀS 

Adiantamento de Clientes 

Agua e Esgoto a Pagar 

(-) Alugueis a Pagar 

Convenio AABB 

R$ 5.502,50 

R$ 2,405.75 

' R0414775Ç05' ' ' 

R$ 0,00 

R$ 7.117,97 

R$ 0.350,47 

R$ 32.234,39 

R0 1.059,32 

R$ 25,40 

R$330.00 

Ft$ 120.004,23 

' “R0 2.439,02 

R5 1.591,20 

R$ 50.522,19 

R$ 37.292,72 

R$ 240,49 

'R5 10.902,00 

R$ 0,00 

R$ 495,05 

R$ 13.539,05 

R$505.00 V V 

R$ 942.69 

RS 1.958,23 
R5 63.814,79 N n 

R$ 22.152,33 

R$ 39.968,34 

R$ 1.435,74 

R$ 257,88 

' "R3 270.90.13.00". ' 

R$ 232.475,32 

R5 0,00 

R$ (13.660.00) 

R$ 1.326,06 

R$ 25.248,05 

R$ 3.231,25 

R$ 2.405,75 

R$ 40.331,00 

R$ 0,00  R07.117,97 

R$ 0.222,77 

R$ 31.407,31 

R$ 1.007,21 

R5 23,40 

u 'R$1.350,00 

R$ 316.287,23 

R$ 04.042,20 

R$ 59.027,71 _ 

R$ 34.403,55 

R$ 37.292,72 

R$ 249,43 

R0 04.449,07 

R$ 37.577,44 

R$ 495,05 

R$ 12.502,50 

R3 1 1 905,00  u R0 915,12 

R$ 1.953,23 

' 'R0'52.'005,77 

R$ 32.023,37 

R$ 19.273,54 

R$ 1.399,04 

R$ 204,52 

R$204.037,20 

R5 144.539,45 

R$ 007,34 ' 

R$ (9.160.00) 

R$ 1.571,06 

_ E50: relatorio foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- 
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BALANÇO PATRIMONiAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

 :Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2010 a 30 de Setembro de 2015 

   
Convenio 5577112150 n R3 1.939,59 

Convêncio Praça Esporte RS 330,00 R$ 300,00 

Estadias - RVS R3 4.142,18 R$ 6.345,84 

Frelêt-te0n0lu0elrso5 a pagar Ru$u   ER$E14.1E21,TO 

' lpva e Taxas Detran a Rec. R5 0,00 R$ 0,00 

Lucros a Distribuir m H R5 0.001 u R5 0,00 

Muitas a pagar R$ 0,00 R$ 0.00 

Plano de Saudne' a Récoiher “R5 3.505,25 " R$5.155,25' 

Seguros a Pagar R3 6.463,28 R$ 13.180,60 

Viagens - Compra Passag. Aérea _ R$ 26.261,65 R$ 24.747,29 

TITUEILOS A PAGAR R$40.51 1  m n RS 49.511,85 

Titulos a pagar R$ 49.511,85 R$ 49.511,85 

CONTA DE COMPENSAÇÃO '#15100000 = R5 1.900,00. 

CONTA DE COMPENSAÇÃO R5 1.900,00 R$ 1.900,00 - 

lndust. de Bens por Terc. R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 273.101,10 R$ 317.300,02 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO R$ 273.161,10 R$ 317.390,82 

EMPRESTIMOS BANCARIOS/FINANC. 'R5255.054,57 'R$255.954,57 

55 40/01590-x - LP BANCADA 01s R$ 115.355,95 _ R5 110.305,95 

50 Cartao BNDES ao - LP R$ 11.559,54 R5 11.559,54 

55 Cartão BNDES 34 - LP R5 15.720,23 R5 15.725,23 

, - 55 Cartão BNDES 35 - LP R$ 20.424,75 _ R5 20.424,75 

'CEEF Finame - LP ' u' ' “R$515.555,04 n _R5 5.500,04 

FINAME/BNDES 55407012905 - LP R5 77.550,25 R5 77.055,25 

EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS "R5 717.200,23 " R5 51.435,95' 

Empréstimo Sócios R$ 17.206,23 R$ 61.435,95 
PATRIMONIO R$ 4.557.503,51 u R5 5.145.052,00 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 4.557.503,01 R$ 5.149.052,00 

CAPITAL SOCIAL R5 100.000,00 R5 100.000,00 

Capital ' ' H 'R5 '10000000 n' R5 100.000,00 

RESERVAS DE cAP17A1_ R$ 57.150,00 R5 57.130,00 

Doações e Subvenções R$ 672130330 R5 67.130,00 

RESERVA DE LucRo R$ 3.455.103,71 R5 3.540.400,31 

R5 3.550.215,45 R5 4.032.510,05 Reserva de Lucros 

R5 2.455,71" 

1 
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BALANÇO PATRWIONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

      
(-)Prejuizo5AcumuIados u' R$(392.115.?4) u ' H R$(392.115,7=1) 

RESERVA DE CAPITAL R$ 1.242.270,10 R$ 1.341.531,69 

Reserva de Incentivos Fiscais RS 1.242.270,10 R$ 1.341 .531 ,69 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped _ sf 
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BALANÇO PATREMONÍAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 0170172016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Seiecãonado: 

CN PJ: 08.026.075f0001-53 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

  
ATIVO R5 111.474.525.25 ' 

 
ATIVO CIRCLILANTE R$ 7.721.151 9,49 R$ 8.780.064,19 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 1.436.988,77 R$ 772.325,71 

Caixa R$ 5.653,16 R$ 3.576,99 

' A BANCOS CIMOVIMENTO 

Banco Brasil SA Rec RS 0,00 R$ 0,00 

H Banco do Braoii erA I  A5 502.909,21 R$ 271.219,40 

Banco do Nordeete crc 055503-5 R$ 24.041 ,95 R$ 339,95 

Caixa Economica Federal R$ 50,00 R$ 50,00 

APLICACAO LIQUIOEZ IMEDIATA' I 'A5 'àiiiíssigié I R5 497.139,34 

Aplicação Caixa CDB! RDB R$ 335.113,01 R$ 207.015,55 

Aplicação Fundo BN R$451.150,57 I 'R5 251.150,57 

BB OUROCAP R$ 22.537,55 R$ 2.150,35 

BB Poupança R$ (402,71) R$ 0,00 

Caixa Fundo Investimento RS 14.605,99 R$ 6.761,76 _ . 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

Contas a Receber De Clientes 

Clientes Diversos 

. ..É$.5..2_.Ló.01.'19 .. . . . 

R$ 5.260.478,73 

R5 5.045.310,07 

R$ 5.044.715,37 

R5 271.609,08 

R$ 5.622.925,33 . I 

R$ 5.200.544,75 

R$ 5.200.050,05 

Títuibs a Receber R5 594,70 R$ 594,70 

TITULOS A RECEBER R$ 203.168,66 R$ 410.283,58 

Cheques a Receber H  212,76 R$ 212,75 

Cofins a Recuperar R$0,00 I I R$ 55.507,25 

CDnLSocEaI a Recuperar R$ 5.290,54 R$ 5.296,54 

ICMS o Recuperar R$ 55.555,73 R$ 55.521,13 

ICMS imobilizado a Recuperar R$ (23.779,77) R$ 54.639,89 

ICMS Recup. Proj Flor do Pequi R$ 5.740,00 R$ 4.391,20 

ICMS SIT e Recuperar R$ 3.897,98 R$ 3.897,98 

IPI a Recuperar R$ 0.00 R$ 57.362,15 

IRPJ a compensar H 2.032,42 
IRRF a Recuperar R$ 0,00 R5 0,00 

LG IND. E COM. COLCHOES LTDA R5 150.000,00 RS 150.000,00 

Pie a recuperar R$ 0,00 R$ 12.122,26 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

B5 513.557.515.04' 

1 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 
Página 1' de 7 .  ' 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 ' 

Periodo Selecionado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

  
Adiantamento de Aluguel 

ESTOQUES R$ 482.539,14 R3 908.389,16 

ESTOQUES R$ 482.539,14 R$ 908.389,16 

' 5515555 de Prod. em elaboração é5'1à'.55§.'1ó=  " ' h 'm' ' ' " " 'H ' O " ";'F<5$'7.5à5,34' 

Estoque _de produtos acabados R$ 34.328,49 R$ 128.956,77 n 

Materia Prima O u m está 425.557,55 R$ 771 5921,05 

DESPESAS ANTEOIPADAS R$ 14.779,55 R$ 11.390,83 

u; DESPESAS 4015617515115' " A R$174.779,66 às 11.395,55 

l IPVA e Tx. Lic. a Apropriar Rs 435,57 R$ 5,50 

_ Seguros a Vencer R$ 14.341,09 R$ 11.390,83 

n  DE COMPENSAÇAO A A A A - A I A A A A A A n' n   a H R5 0,00 

CONTA DE COMPENSAÇÃO R$ 1.900,00 R$ 0,00 

BnensnRemetidos para 1nd.  n R5 0,00 

IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 145,50 R$ 0,00 

INSS a Recuperar R$ 145.80 R$ 0,00 

OUTROS CRED|TOS R$ 524.787,39 R$ 465.030,15 

Adiantamento a Fornecedores R$ 474.484,11 R$ 429.692,02 

Adiantamento de Viagem'. n ER$ 41.837,80 R$  
Adiantamento Retirada R$ 5.984,20 R$ 5.984,20 ' 

Adiantamentos de salários R$ 2.451,25 RS 2.354,54 ' 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 3.752.905,79 R$ 3.897.505,85 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO n R$ 19.952,56 n n 1391995256 

55551705 PESSOAS LIGADAS u 12:3' 151.552,55 às 19.552,55 

Emprestirrioit-l Suoctos R$ 19.952,60 l R5 19.952,66 

    R$ 12.000,00 

' IMOBILIZADO R3 3.730.253,13 R$ 3.875.453,19 

O '  IMOBILIZACOES DIVERSAS R$ 4.691.245,95 R$ 4.936.454,08 

_ A Aparelhos e Equipamentos R5 3.220,52 R$ 4.435,04. 

'Aparelhos e instrumentos R$ 87.276,19 R$ 87.276,19 

Aquisição da Bens Consorcio R$ 94.085,42 R3 101.514,36 

Benfeitorias em Imóveis de Ter  96.426,46 A R$  
Computadores e Perifericos R$ 9.160,79 R$ 9.066,69 

Consórcio GOL Special 1.0 R$ 2.185,75 R5 4.358,57 

Equipamentos de Comunicacoes R$ 950,00 R$ 950,00 

Gaipao Industrial R$ 6.439,30 R$ 6.439,30 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONÍAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 Período Seãecàoziado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

 
imónveis em Construção 

Maquinas Equipamentos 

Moveis e Utensilios 

Máq. e Equip. em 019007990 

Programas Software 

Terre nos 

q? Veiculos Automotores 

(-) DEPRECIACAO ACU-MULADA' n 

(-) Depreciacao Acumulada 

INTANGIVEL 

1017411010010 01090509 

Programas/Softwa re 

PASSNO 

PASSIVO CERCULANTE 

FORNECEDORES 

Fornecedor Diversos 

EMPRESTlMOS/FINANC. BANCARIOS 

Banco do Brasil S/A 

BB 39304555 Cartão BNDES 11 

BB 39304555 Cartão BNDES 12 

BB 39304555 Cartão BNDES 13  BB 39304555 Cartão BNDES 14 

99 39304555 Cartão BNDES 17 

BB 39304555 CEIITÕO BNDES 19 

99 39304555 0917190914099 2o 

' 99 39304555 Cartão 9NDEs 21 

99 39304555 Cartão 9NDEs 22 

99 39304555 Cartão BNDES 23 

99 39304555 Cartão BNDES 24 

099 39304555 0711190 9NDEs 25 

99 39304555 Cartão BNDES 25 

99 4070199041 BANCADA DIGICO 

99 Cartão BNDES 29 

99 Cartão BNDES 3o 

Qeáçriçae 
R$ 252.529,31 

R$ 3.436.725,84 

R$ 506.814,76 

R$ 13.452,43 

R$ 03,00 

R$ 97.130,00 

Rs 113.993,19 

R$ (9500.992,92) 

R5 (99099292) 

R9 2.700,00 

' 902.700,00 

R$ 2.700,00 

n R$ 11.474.525,29 

R$ 6.009.072,49 

R$ 3.949.457,10 

R$ 3.949.497,10 

R$ 1.399.131,57 

ER$ 0,00 

R$ 907,79 

R$ 1.206,44 

R$ 234,29 

R$ 424,59 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

“R3” 170.21) 

R$ (11494) 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 5.821,44 

R$ 0,00 

R$ 2.033,01 

   
u “Rs 329.292,50 

R5 3.507.090,23 

RS 509.442,05 

'E H H R$130.095,50 

R$ 53,00 

R$637.130,00 

R$113.883,18 

- -R$-(I'|...00-'I-.Ú0Ú,89) 

R$ (1091000139) 

R$ 2.100,00 

" R9 2.100,00' 

R$ 2.100,00 

R$ 12.577.570,04 

Rs 7.301.932,55 

R$ 5.499.320,13 

Rs 5.499.320,13 

R0 1.219.225,03 

,R$000 

R$000 

R5 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

' R0 0,00 

R5 0.00 '  0,00 

R$0,00 

Rs 0,00 

Ru$ 0,00 

R$0,00 

Rs 0,00 

R5 0.00 

Rs 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRiMONiAL 

'Entidacez SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 0110112016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

_ Periodo Seãecãonado: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

   Cartão BNDES 31 n n 

BB Cartão BNDES 32 

BB Cartão BNDES 34 

BB 0511559100155 35 

BB Cartão BNDES 36 

BB Cartnão BNDES 37 

ñ' BB Cartão BNDES 35 

' BB Cartão BNDES 39' 

_BB Cartão BNDES 40 

BB Cartão BNDES 41 

n  BartãEDIBNDES 42 

8B Cartão BNDES 44 

BB cartão 9005545 u 

BB Cartão BNDES 4B 

BB Cartão BNDES 4B 

BB Cartão BNDES 49 

BB Cartão BNDES 51 

BB Cartuão  52 

BB Cartão BNDES 53 

BB Cartão BNDES 54 

BB Credito Fixo 407004317  BB Empréstimo 40l0213B-X. 

BB Giro Flex 39.304.533 

BNB FiNAME 

Caixa Economica Federal 

CEF BNDESIFINAME 

_CEF Finame 

Emp. Créd Industrial BNB - FNE 

Emp. Créd Industrial BNB-RECIN 

Empre5. 05111171555 40f01690-X 

'Empréstimo BB 40101712-5 

› Empréstimo CEF 18-04 

Empréstimo CEF 50-20 

Empréstimos Pessoa Fisica 

R5 2.492,54 

R$ 14.514,08 

R$ 0,00 

'R5 "10257-,02 

R$ 2.522,40 

R$ 4.295,59 

3523,02 
R$ 4.854,41 

E R3 5512,42 

Rs 0,00 

Rs 433,50 

R$ 7.915,09 

R$ 5.117,99 

""'R01.141,52 

R$ 453,55 

R$ 3.055,50 

R3 1.743,14 

R$ 27.077,00 

R$1725,21) 

R$ 154.355,44 
' E Rs 0,00 

R$ 53.333,44 

R$ 2.555,57 

R$ 225.000,00 

R$ 525.000,00 

R$ 37.023,97 

R$ 61.666,60 

R$ 834,01 

R$ 0,00 

R$ 144.000,00 

 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

RS 7,43 

' 'R5 0,00 

R$ 0,00 

R5 12.597,55 " 

R$577,51 

R$ 535,19 

R$ 1.091,29 

E 1 Rs 0,00 

R5 4.550,45 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R5 0,00 

R$ 7.433,54 

R$ 4.515,34  , , ,, m [m0 

R$ 0,00 

R$ 2.057,31 

R$ 1.743,14 

R$ 25.255,50 

' u Rs 0,00 

Rs 155.094,30 

" H R5 0,00 

Rs 45.333,45 

R$ 0,00 

R$ 203.571,51 

Rs 475.000,00 

1 R$184.442,02 

R$ 15.415,59 

R$ 534,01 

R$ 0,00 

R5 144.000,00 

_ Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 4 de 7 



BALANÇO PATREMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Penedo Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

 
EmpréstimloslSóoios R$ 25.248,05 

FINAME/BNDES BB 40/012540-5 R$ 3.281,25 R5 0.00 

Financ. BV Financeira S.A. R5 2.405,75 R$ 2.405,75 

oeRloAcoui-:ususocims '  "R0 710.001.200' R$145.471,47 

Contribuicao Confe. a Recolher R$ 0,00 R$ 239,80 

Contrihuicao Snind'. a' Recolher R$ 7.117,97 'R3 7.117,97 

FGTS a Recolher R$ 6.222,77 R$ 7.998,46 

INSS a Recolher R1Í01.Àé7',31 R$ 27.453,05' 

IRRF a Recolher Rs 1.557,21 R$ 2.332,13 

Pensão Alimentícia R$ 26,40 R$ 0,00 

Retenção mos). Rocoihef Ras 330,00 a "R$1390,00 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 316.287,23 R$ 108.669,23 

&Zoflnea Recolher N n ' ' ' ' ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' - H R$ 54.842,26 R$  
Contnsocial a Recolher R$ 59.627,71 R$ 10.116,25 

ICMS A Recolher R$ 34.463,55 R$ 39.229,52 

ICMS ST a Recolher R$ 37.292,72 R$ 37.292,72 

'ICMS ST Retido Serv. Transp. R$ 246.48 R$ 0,00 

IPI a Recolher R$ 64.449,57 R9 '0,00 

lRPJ a Recolher R6 37.577,44 R$ 7.162,22 

ISS a Recolher R5 495,65 R$ 539,25 

Parcelamento 1204764270056 R$ 12.502,50 R$ 11.365,95 

Pis a Recoiher R$ 11.906,00 R6 0,00 

Retenção 4,65%-(Pis,Coñns,CS) ' " 'R3 91.9.12 u 2 R$ 995,09 

Taxas Serv. Melrologicos R$ 1.968,23 R$ 1.958,23 

OBRIGACOES TRABALHISTAS R0 02.905,77 R$ 15.909,39 

130. Salario a Pagar R5 32.023,37 RS 0,00 

Ferias a Pagar R$ 19.273,84 R$ 15.939,89 

Retirada a Pagar R$ 1.399,04 R5 0,00 

salarios a Pagar R$ 204.52 R$ 0,00 

OBRIGACOES DIVERSAS R$ 204.037,28 HR$ 365.694,36 

Adiantamento de Clientes R$ 144.539,46 R$ 306.243,76 

Agua e Esgoto a Pagar R3 687,34 R$ 0,00 

Alugueis a Pagar R$ (9.160,00) R$2.640,00 

R$ 1.571,06 R$ 1.781,06 Convenio AABB 

   
_R$ 25.240,05 
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BALANÇO PATRiMONIAL 

n Entidade: SAGA MEDJÇÃO LTDA 

PeríOdO da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem dO Livro: 00013 

Período Selecionado: 

CNPJ: 0802007510001 -53 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

   
n COnVen1OÍAPYarmaOIa 

Convêncio Praça Esporte 

Estadias - RVS 

Fretes diversos a pagrar 

ipva e Taxas Detran a Rec. 

Lucros a Distribuir 

Multas a pagar 

Plano de Saude a 0000150 m' 

Segutos a Pagar 

Viagens - Compra Passag. Aérea 
TITULOS A PAGAR n 

Titulos a pagar 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 

Indust. de Bens por Terc. 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 

EMPRESTIIMOS BANOARIOSJÀFINANC.. 

BB 401019904( - LP BANCADA DIG 

BB Cartao BNDES 30 ~ LP 

BB Cartão BNDES 34 - LP 

BB Cartão BNDES 35 - LP 

CEF Finame - LP 

FINAMEIBNDES BB40l01290-5 - LP 

EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS 

Empréstimo Sócios 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO LIQUI DO 

CAPITAL SOCIAL 

!Capital V N 

RESERVAS DE CAPITAL 

Doações e Subvenções 

RESERVA DE LUCRO 

Reserva de Lucros 

R$ 2.455,71 

RS 360,00 

R$ 8.345,84 

R$514.121,70 ' 

R$ 0,00 

Rs 0,00 

Rs 0,00 

R$ 5.100,20 

R$ 13.150,60 

R$ 24.747,29 

- R3 40.511,85 

R5 49.51 1.35 

R$ 1.900,00 

R$ 1.900,00 

R$ 1.900,00 

R$ 317.390,02 

R$ 317.390,82 

R5 255.954,87 

R$ 113.368,96 

R$ 11.889,84 

R3 18.725,23 

R$ 20.424,75 

R0 0.000,04 

R0 77050.25 

R0 01.405,05 

R$ 01.435,95 

R5 5.149.052,00 

R$ 5.149.002,00 

R$ 100.000,00 

R$ 100.000,00 

R$ 07.130,00 

R$ 07.130,00 

R0 3.040.400,31 

R$ 4.032.510,05 

   
R$ 510,00 

R$ 940,00 

'às 111.151,70 

R0 0,00 

R0 0.00 

R$ 374,55 

R3 573,04 

R$ 5.407,72 

R$ 30.209,40 

n  49.511,05 

R$ 49.511,00 

_ ._. __ _à bm 
R0 0,00 

R$ 0,00 

R$ 340.012,22 

R$ 349.612,22 

' 'râ5255.954,07 

R$ 118.368,96 

R$ 11.009,04 

R$ 18.725,23 

R$ 20.424,75 

n 'RS 8.888,84 

R$ 77.656,25 

n R8 93.657,35 

R$ 93.057,35 

R$ 5.025.125,26 

R$ 5.020.125,20 

R$ 100.000,00 

120 100100000 

R$ 07.130,00 

R$ 07.130,00 

R$ 5.507.002,57 

R$ 3.099.190,31 

' 00 2.002,40' 

Í Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 
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BALANÇO PATRiMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

 
(-) Prejuízos Acumuladcs R$ (392.115,?4) R$ (3921 15,74) 

RESERVA DE CAPITAL R5 1.341.531,69 R$ 1.351.912,69 

Reserva de inceníivos Fiscais R5 1.341.531,69 R$ 1.351.912,69 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 7 de 7 



 
l E1* qualquer POFÍÓzfêâjêáílílâiiêíí_rÇiílÍlíó. ÕÊÍlSístÍe_ma.S9I3§Í1b.11903 '. ..  .   

Publicado em 10/03f2Gf6 

@rende avanço para o Sped. 

O Decreto n° 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, vem corroborar uma das premissas 
básicas do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que é a simplificação das 

obrigações acessórias. 

O Decreto altera a redação do art. 78-A do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e 

estabelece que a autenticação dos livros contábeis das empresas poderá ser feita por 
meio do Sped, mediante a apresentação, ou seja, com a transmissão da Escrituração 
Contábil Digital (ECD). 

O termo de autenticação da ECD transmitida vía Sped será o próprio recibo de entrega 
que o programa gera no momento da transmissão. 

Outro ponto importante do decreto é que autenticação por meio Sped dispensa a 

autenticação de livros em papel, constante no art. 39-A _daLei n°_8._934, de 18 de w 

novembro_ de 1994, reproduziçlo aseguir: *AÍáL-ítêñtiba «do ugñnengos¡de;çmpy_eg_ag 

' 'i  " ' i §7ê1._'í§°›15éri.â2i§iuÍá39í§eÍ 

      
Finalmente, o Decreto estabelece que as ECD transmitidas até a sua data de publicação, 
que estejam com status diferentes de “sob exigência” ou “indeferidas”, também serão 
automaticamente consideradas autenticadas. 

Consolidando as informações: 

  “Draexempt   de' fevéréilrosà' :Diff jutentjcadasno 
tlísimãrítbídãétfàiíãmn  
2 - ECD de empresas transmitidas até 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no 

momento da transmissão, exceto se estiverem "sob exigência" ou "indeferidas". No caso 
de estarem "sob exigência", devem ser sanadas as exigências e deve ser transmitida a 
ECD substituta. 

  3 - Óiírêcibpâ e trañâííííisããiàiãu §§iva1ite§da*É_autejiitãíÇ_ x 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem CID Livro: 00013 

Período Selecionado: 

Demonstração da filial: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

  
VENDA BRUTA OPERACIONAL 

VENDAS DE PRODUTOS 

VENDAS DE SERVICOS 

_HDEDUÔÓÉ BÉvÉMÚÁS ________________________ __ 

715575); 529995501531110 A A O “A A A 

1-) I.C.M. S/VENDAS DE INDUSTRIA 

I-) I.P.I. SNENDAS 

(-) ICMS ST VENDAS 

(-) PIS 

1-) COFINS 

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 

RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL 

RECEITA LIQUIDA SERVICOS 

(é) 005709 0749051410749' 

i.) DOS PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

LUCRO BRUTO INDUSTRIAL 

LUCRO BRUTO DE SERVICOS 

(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONNS 

R$ 5.990.054,97 

Rs 5.953.475,17 

R$ 125.579,90 

Rs 11.015.590,79) 

R$ 117.142,39) 

R$ 040.059,52) 

R$ 1203.5141 .22) 

R$ 0,00 

R$ 153.795,34)  'R$'I515.531,72) 

' 'R'$'4.94àÍs54,15 

R5 4.315.734,30 

R3 126.579,30 

R$ (I3I.I542.393,15) 

R$ (3542353115) 

R$ 1.300.971,03 

R$ 1.174.391,23 

R$ 125.579,80 

R$ 11.270.430,17) 

R$ 4.252.225,93 

R$ 4.178.117,75 

R$ 74.108,17 

I R$ 175159757) 

R$ (1.243,95) 

R$ (293.77s,22) 

R$ 061.040,93) 

R$ (4.274,55) 

R$152.007,95) 

R$ (2394575194) 

R$ 3.500.329,25 

R$ 3.425.220,09 

R$ 74.109,17 

'R$'(2.171.'3a5,27) 

R$ 12.171.395,27) 

R$ 1.329.942,99 ' 

R$ 1.254.834,32 

R$ 74.108,17 

R$ (1 .045.194,B3) 

 

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (77900953) R5 (773.093,07) 

_ (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1757551411) Rs (174.07o.27') 

' (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 913.474,35) R$ (34.736,86) 

A 1-) DESPESAS FINANCEIRAS Rs (10097215)  'R$'(5à".294,4S)' 

'L U C R O O P E R A C IO N A L R$ 30.540,86 R$ 283.748,36 

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 47.495,10 R$ 9.312,73 . 

'RECEITAS' NAO OPERACIONAIS  I R$ 47.455.710 _ R$ 9.012,73' 

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL R$ 78.035,96 R$ 293.561,09 

(-) CONTRIBUICAO SOCIAL Rs (8.525,05) RS (1511131193) 

(-) PROVISAO P/JMPOSTO DE RENDA R$ (17.680,70) IR$ '(47.'15s,14) 

L l O U I D O R$ 51.630,21 R$ 227.260,02 

Este relatório foi gerado pelo Sistema PúbIiCO de Escrituração Digital- Sped ;I 
Versão 4.0.2 do Visualizador Página 1 de 1 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCEO  
Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo SeieOiOnadO: 

Demonstração da ñlial: 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

 
. RECEITA LIOUIDA OPERACIONAL 

  
VENOA' SRUTA OPERACIONAL 

VENDAS DE PRODUTOS 

VENDAS DE SERVICOS 

1-) DEDUCOES DE VENDAS 

1-) DEVOL DE PRODUTOS i 

A 1-) I.C.M. SNENDAS DE INDUSTRIA 

1.) E.P.I. SNENDAS 

ICMS ST VENDAS 

- 1-) PIS 

<'>°9F'N.$ l l l l l 

RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL 

RECEITA LIQUIDA SERVICOS 

1-) CUSTOS DAS VENDAS 

1-) DOS PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO SRUTO OPERACIONAL 

LUCRO BRUTO INDUSTRIAL 

LUCRO EIRUTO DE SERVICOS 

1-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS 

1.) DESPESAS COM VENDAS 

1-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

1.) DESPESAS TRIBUTARIAS 

1-) DESPESAS FINANCEIRAS 

.1-)LUCRO OPERACIONAL 
. DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAClONAIS 

R-'E-d-EiTAS  OP-ERACÍONAÍ-S 

1-)LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL 

CONTRIBUICAO SOCIAL 

'PÊOVJSAOH P/IMPOSTO DE RENDA 

1-) L I O U I D O 

R$ 4.252.225.533 

R5 4.178.117,70 

R$ 74.108,17 

' 'R$1751.à'97,57)" " 
R5 11.243,95) 

R$ 129377522) 

R$ 115104093) 

R$ 14.274,55) 

.. .. . .35. i??-997.r??i . 

R$ R$9.551,94) 

R$ 3.500.329,25 

R$ 3.425.220,09 

R$ 74.109,17 

R$ 12.171.395,27) 

R$ 12.171.395,27) 

R$ 1.329.942,99 

R$ 1.254.934,92 

R$ 74.109,17 

R$ 11.045.194,53) 

R5 177309307) 

R$ 1174.070,27) 

R$ 134.735,95) 

R$ 153.294,43) 

R$ 293.743,35 

R5 9.912,73 

Rá 9.512,73 

R$ 293.551,09 

R$ 119.135,93) 

i R$147.158,14) 

R$ 227.255,02 

R$ 4.923.736,68 

R$152.9?1,22  R$11.111.733,25) 

R$ 112509929) 

Rs 139751991) 

R$ 120377595) 

R$ 0,00 

R$ 155.504,39) 

R$ 131543470) 

R$ 3.954.974,55 

R$ 3.912.003,43 

R$152.971,22 

R$ 13.090.402,95) 

R$ 13.090.402,35) 

R$ 074.572,29 

R$ 721.501,07 

R$ 152.971,22 

R$ 11.053.341,90) 

R$ 159495949) 

R$ 117957941) 

R$ (2132112752) 

R$146.952,38) 

R$ 117975951) 

R5 83.823,97 

R$ 53.323,97 

R$ 194.945,54) 

Rs 0,00 

' 'RS 0,00 

Rs 194.945,54) 

' Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 1 de 1 

 
R$ 5.075.707,90 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entâdade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01101/2016 a 3111212016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 

Demonstração da filial: 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

  
VENDA BRUTA OPERACIONAL 

VENDAS DE PRODUTOS 

VENDAS DE SERVICOS 

1-) DEDUCOES DE VENDAS 

(-) DEVÓL DÊ  H - - 

' (-) |.C.M. SNENDAS DE INDUSTRIA 

(-) |.P.|. SNENDAS 

(-) PIS 

. 1-) COFINS 

_ RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 

RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL 

RECEITA LIQUIDA SERVICOS 

' 1-) CUSTOS DAS VENDAS 

ç-) DOS PRODUTOSVENDIDOS 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

LUCRO BRUTO INDUSTRIAL 

LUCRO BRUTO DE SERVICOS 

(-) ÚESPESAS/RECEITÀS OPERACÍONAIS 

R$ 5.076.707,90 

R$ 4.923.736,68 

R$ 152.971,22 

R$ (1.111.733,25) 

R$ (12509829) 

R$ (39T.619.91I 

R$ 120317595) 

Rs 150.504,39) 

R$ (3111143430) 

R$ 3.964.974,65 

R$ 3.312.003,43 

R$ 152.971,22 ' 

R$ 13.090.402,36) 

R$ 13.090.402,36) 

R$ 874.572,29 

R$ 721.601,0? 

R$ 152.971,22 

R$ 11.053.341,90) 

' R$ 5.064.510,59 

R$ 5.309.252,95 

R$ 296.263,64 

R$ (1 .190.056,0l2) 

R$ (141.729,30) 

' R5 (446121 ,60) 

R$ (206.344,73) 

R5 (70.256,18) 

R$ (3213150421) 

R$.4.'47s'l.460,57 

R5 0.178.106.973 

R$ 296.263,64 

R$ (2611430539) 

R$ (2.61 'l 430,39) 

R$1.B63.030,18 

R$ 1.566.766,54 

R5 296.263,64 

R$ (1.164.558,65) 

(-) DESPESAS com VENDAS R$ (594.3aa,49) R$ 1612921140) - 

p) DESPESAS ADMINISTRATIVAS u u R$'(1T'9.5TS,41) RS (1a9.9s1,04) ' 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 123242702) R$ 1221.1 15,71) 

1-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (46.452,38) R$ 114053550) 

L UC RO 'o P E R A CIO N A L 'E RsIsI1T'a.760,e1) Rs 093.471,53 

DESPESASIRECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 03.323,97 R5 131.455,83 

RECEITAS NAO OPERACIONAIS R5 83.823,97 R$ 131 .455,a3 

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL' " R$ (S4.SÀIS,SÀI)' R$029.927,06 

' 1-) CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 0,00 R$ (58.036,51) 

(q PROVISAO PIIMPOSTO DE RENDA Rs 0,00 R$ (15521252) 

L I Q U ID O u u ' H R5 (94.945,e4j "RS 01s.STa,á3 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 dO Visualizador Página 1 de 1 - 

1% 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01110112016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

Demonstração da filial:    
VENDA BRUTA OPERACIONAL 

VENDAS DE PRODUTOS 

VENDAS DE SERVlCOS 

(JDEDUCOES DE VENDAS 

1-) DEVOL DE PRODUTOS 

1-) 1.C.M. SNENDAS DE INDUSTRIA 

1-) I.P.|. SNENDAS 

_ 1-) Pls 

1-) COFINS 

RECEITA LIOUIDA OPERACIONAL u H a i i i H 

RECEITA LIÓLiiDA INDUSTRIAL m' i M i i' 

RECEITA LIQUIDA SERVICOS 

1-) CUSTOS DAS VENDAS 

(Â) DOS PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO SRUTO OPERACIONAL 

LUCRO BRUTO INDUSTRIAL 

LUCRO BRUTO DE SERVICOS 

1-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS 

1-) DESPESAS COM VENDAS 

1-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

1-) DESPESAS TRIBUTAR|AS 

1-) DESPESAS FINANCEIRAS 

LÚCURDEOPERACIONÀLH 

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS 

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 

LUCROVANTESDO IRPJ E CSLL'.  
1-) CONTRIBUICAO SOCIAL 

1-") PROVISAO PnMPOSTO DE RENDA 

LEIEQUIDO' i  i 

R$ 5.664.516,59 

R$ 5.368.252,95 

R5 296.263,64 
R$ (1 .1 90.056,02) H 

R$ 114172930) 

Rs 144512150) 

R$ 120534473) 

R$ 170.255,15) 

R$ 132350421) 

VR$ 4.474.460, 5T 

R$ 4.179.195,53 n' 

R$ 295.253,54 

R$ 12.511.430,39)  (à..5'1V1.-V4-30,39) 

R$ 1.363.030,13 

R$ 1.555.755,54 

R$ 295.253,54 

R$ 11.154.555,55) 

R$ 151292540) 

R$ 115995104) 

R$ 1221.1 15,71) 

R$ 114053550) 

R5"59S.'471 .53 

R$ 131.455,53 

R$ 131.455,53 

' 'R5"529.927,35 

R5 155.035,51) 

R$ 115521252) 

' 'R5 515.575,33 

R$ 5.855.475,17 

R$ 125.579,50 

R$ 11.045.590,79) 

R5117.i1'4'2,3'9) 

R$ 144005952) 

R$ 120154122) 

R$ (68.785,84)_ 

R$ 131553172) 

R5 4.943.954,15 

R$ 4.515.'754iá5 

R$125.579,50 

R$ 13.542.393,15) 

R$ (3554299515) 

R$ 1.300.971,03 

R$ 1.174.391,23 

R$ 125.579,50 

R$ 11.270.430,17) 

R$ 1779135953) 

7151175239431) 

R$ 121147435) 

R$ 1100.972.15) 

n H R$i30.Ê40,8'B 

R$ 47.495,10 ' 

Rs 47.495,10 

R5 79.095,95 

R5 (3.525,05) 

R5 117.550,70) 
i R5 51.530,21 

Versão 4.0.2 do Visualizador 

' Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Página 1 de 1 

R$ 5.990.054,19; 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL_- 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 4.0.2 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

'íoãréfçf   
Í NERE CNPJ  

-. 31207585908  08.026.075/0001-53  

I  

 NOME EMPRESARIAL g  SAGA MEDIÇÃO LTDA  
    RIODO DA ESCRíTURAÇÃO ;FORMA DA EscRiTumÇÃo CONTÁBIL E _ 

..-Ê-ÚtiltQ1t2.9.16_.§.§_1f122916.  .  
:NATUREZA oo LIVRO ;NÚMERO oo LEVRO 

:LIVRO DIARIO _ Éooot 3 

ÊIDENTEFICAÇÃO ao ARQUIVO (HASH) 

ÍD9.6F.E5.6A.9B.2E.28.D3.15.34.D1.92.B1.FO.77.7F.CD.C9.3A.D1 _________  
      Eéedíâsãivêt' 
  

e -.  _  VALIMQE"   'QuALgncAçAq nogsgenxztrrztnko  LEGAL S_ 

_e 'Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 023025075000153 LTÊÂÊ$yGÊÉEÊÊE153 '1158855573775840329 15 ÍÍÊÊÊÃÊE Sim 
' GERALDO HENRIQUE o 

Contador 05374124684 SANTOS .32°52273?54359785 "fátfgáfgâísa Não . ....PERE¡RA305374Í24534._.    . . ...  ... 

n NÚMERO DO RECÍBÚ¡ Escrituração recebida via Internet 

' D9.6F.E5.6A.9B.2E.28.D3.15.34.01.92. P950 Agente Recemor SERPRO 
- B1.F0.77.7F.co.c9.3A.o1-0 em ZOHMQM? às 075509 

BA.E'I.85.59.16.0D.Ú9.4B 

AC.58.C2.8D.CE.1Ú.3B.5F ;f 
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação 
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. _ 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.00011 996, com a atteração do Decreto n° 8.633/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n” 1247/2014. 



SiTUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRETURAÇÃO 

Nome Empresarial: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

_. CNPJ'. 03.026.075/0001-53 Nlre: 31207565908 Sep: 

Período da Escrituração: 0110112016 a 3111212016 

Fcrrraa de Escrituração Contábil: Livro Diário   reza do Livro: LIVRO DIARIO _ 

ação do aiqziivoihash): D9.6F.E5.GA.9B.2E.28.D3.15.34.D1.92.B1.F0.77.7F.CD.C9.3A.D1- 

Consulta Realizada em: 2510412017 07:45:00  
A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED. 

    qsêtuaçãowaiítíúalií”  n n .É _ _j  , 

Escrituração com NIRE AUTENTICADA 

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto n° 130011996. com a alteração dada pelo 
-_ Decreto n” 5.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação. nos termos do art. 39-5 da Lei n° 833411994, sendo 

dispensada qualquer outra autenticação (art39-A da Lei n” 8.934/1994). 

_Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped LI' 
__ Versão 4.0.2 do Visualizador Página 1 de 'l 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidader SAGA MEDIÇÃO LTDA 

_Período da Escrituração: 01/01f2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

_Período Selecionado: 

 
SAGA MEDIÇÃO LTDA Nome Empresariaã 

NiRE 

  

31207565903 

CNP.; oa.o2e.o75¡ooo1-53 

(Numero de Ordem ' 13 

Natureza do Livro LIVRO DIARIO 

Município Bocaiúva 

- Data do arquivamento dos atos  231052006 

constitutivos z 

' Data de arquivamento oo ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária W W_ 

Data de encerramento do exercicio social :31r12r2016 

Quantidade totat de tinhas do arquivo 79439 

digital 

"Nome Empresaria! ¡ SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Natureza do Livro Q LIVRO DIARIO 

Número de ordem  13 

Quantidade total de iànhas do arquivo ¡79489 

digital E 

Data de inicio Êowowzois 

Data determino ;31112/2016 

 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 

Página 1 de 1 i 
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;MÉIJJQBRES 3315518; M* 
   q. ›.  __  , .Pg'íEí3l¡iÉRE$MÚíTF1ñTQ'V-: 

- E-mállg 

Atendimento: _ 

_atendimentõ@sagam_edicao.oçm.br. 

_Comerciat ' 

comerclal@sagamecsicao.com.br I saga@5àgamédicào.corri.$r. 

puwalídadeÍ-  - -  
'qàaiidaídéáêsàgamçjdiàaqtçprñibf"' .. '-- 'T - \  

suporte Téchjcçf É < V- :. 

.assistencía@sá9§¡;nedicaóboriyjqr : ,  'K 

Telefones Fixo; h 

3a 3;_s1-51z5__. 3a 3251-1668 . '3_s_a25§1'~4fz_93; 

Cejulafés 

x. às 9 8538-5879 (oii. (9 se é azzsa-ftiue (kim) í _3 _- 

 
Empresa cenificáyatxsur NBR Iso 90012005 sistema deçestào d; cqàudaçse. _ ' 'À 

Erñprasa Autorizada PràrtarÍaÇINMIEIRO 400 para Auttíyerifiçàeíãç. _- 

v . 

Empresa com Laboratório de Ensaio Acreditando ABNT NBR ISO/IEC 170353005 peIQJNMETROIÇC-¡ÇÊEK  
Rodovia amas n°354. Maria RqsalBccaiuvwam-'MGN ._ CEP'. 39' 'sàogoqo' ' l 
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Relojoaria plana ou 45°; " 

- Cúpula em policarbonato ou vidro; ' Mamma' m” ' ' ' › 

_ _ _ _ _ Máximammáx) ' - ' - ' ' 1.5  
Cinta meialica envolvendo a lateral da relojoana com cupula ' 

- . 75 ' q de policarbonato: Tranáçwtq) ao  P Mancalázação da tampa do mostrador com pino plástico ou 

\___  _ metálico; - ao w m 

f Mancalãzaçâo do rotor em resina plástica ou em safira uwmüomn., 15_ Sa __  5-0  -SÊHÍÉÍÍÓBÇ - r 7 ' ._' \ ' -15 g5 ' 

E" ) "'- Ógicional dehlogotipo do cliente na reiojoaria; _ - ' “ ÉMUBJÀIAÀ¡ auC-HJE- Haus-wa- 
_ _ ;_ _ _ _ _ a-HnuBJHr v E-H wmv 
:W -Eãiqueta 'de numero de série com codigo de barras na . . - _ _ cIodeFuncIonamanlo 5 7 11 

-,~_. ;preiogoarim . emma¡ ' M: - _1  . Reíojoaria pré-equipada ou equipada com sistema de saída daTraba|ho w 

'Pi-¡Ísêdaí ueTrabaino 40190' 

° Temperatura máxima de irabalho de 40 “C para medidores uraMínima/Resnluçào 0.002 

água fria e 90 “C para medidores àgua quenãe. uraMáxlma 9439939998ou99-999.9999a 

dadePulsos Pulsosfl 1 

Temperaturamáxímadatrabalhoda!Ei'Cpara medidorasaguaquanls. 

°DSSENHUTÊCNiC0 
r_ _..- . ...n 

 
NaminaHQI) 

roNominaüüNj _ _ '  í' _i 

(o) . 

(m) - . . is 

. 14. 

(n31 14o 

aproximado ~ 0.493 o.s2u . 0.495 0,520 0.520 0.527 

 im Diâmetrodcvidro 25mm 
.. 

~ C2' D' 

à. a; Comprimani udavidro 14mm 

É' 9:” 'lípodeconlaio SPST u 'HL' 

_g g5;- Malariaidc cnnlato Radiumsobre Palndium 

à “Ê PuiéneiaMéxima ZCIVA ' 3 0.1; _ 

W  Carremamâximadecorte (Lim 
!US 
'um _ Tensãnmàxlmadecorte ZSGVDC 

Raslséncáadoconzal o 200 mCl-ims 

V350 [mam] Capacli Bnciada com alo 0,4 p# 

Tampa degperaçãu 01h15 

 ÀGÀÍ 
meu Eçãn  



Lim-là ÁGEM QUENTE 

              
 

  
 

° Relojoaria plana ou 45°;  
° Cúpula em policarbonato ou vidro; “°'“¡"°' i9") 

' Cinta metálica envolvendo a lateral da :elojoaria com cúpuía wma” ma"" 

de policarbonaão: m' d , _ _ _ _ T sl a m uh . ° Mancalrzaçao da tampa do mostrador com pmo piastico ou m" ç M ) 

' ' Ilh 

metálico; 
' ~ uh -- 4o ' - 10o 

.° Mancalização do rolar em resina plástica ou em sañra 
_ _ nirnaüãmin) ~llh aq' 5o 

sintética; "h 15 25 

7*' Opcional de logotipo do cliente na relojoaria; ou carga. ç.Hguç.H,›a. 
. - B-HuuamiA-v _ . 

r!” '3 Eãiqueta de número de série com código de barras na ' “'“°“:°"'” V “'”^"_' 
_ _' Funcionamento Ilh 5 - 7 - 12' 

_ _fEiÍOjDEIFIBI à F c 
r _ _ ' _ _ y M ximadeTraba ho ° . M1190' 

_° Reãogoaria pré-equipada ou equapada com sistema de saida madmabaihn bar 1° 

h pulsada: CargaMáxima- emümax bar c_72 

'à' -  Temperatura máxima de trabaiho de 4G “C para medidores Le,tU,aM¡nLma,Rem¡uça° ¡ com 

água fria e BO “C para medidores água quente. ...arma m3 gmâgagaauggsaggíegu 

dada-Puts:: Puisosíl _ - 3 _  'Tsmparaiura mama-nada i rabaíhucaEútparamedidorsaáguaquenls. 

 BESENHU TÉCNICU 

Diamalru Nominal i DN) 

RDSEB 

11s 19o 115 155 19o 

(o) as 

25 

(nz) az 

(na: 15o 

Pesoaproximado 0.705 0.710 0,910 0.705 0.770 0.910 0,910 

 _ Diãmatrodovldro _ 25mm .  Comprimentodnvidro Mrnm '  'Hpocfeconlato SPST . 

_ t: ¡_ Maierialdocnniata RadlumsahreFaladlum 

:ê  PotenciaMàxlma ::IVA 
15':: - Corranlemáximadecnrle D,5A 

Tensãnmàximadacorla ZSDVDC 

Rasislànciadocnnlato 2DDn1Ehms 

V330 [mqh] Capaciianciadocunialo 0.4 pF 

nu Tampudacperaçãn D1ms - 



riüaruarsrrwsimêrarca 

° Relojoaria plana; 

' Cúpula em policarbonato ou vidro; 

' Cinta metálica envolvendo a lateral da relogparia com cúpula (anão 7.o 10.o 

de policarbonato; ' ' :su sua 

kN' Mancalêzação da tampa do mostrador com pino plástico ou “°T'a"5*93°l°'l 35° 40° 

metálico; 52-5 75 

14o zoo 

:ra 10a 

35 50 ' 

_ C-Haucvl-EIB- nuDHJB- 

'9 'Etiqueta de número de série com código de barras na G-HouB-HIAN a-Hous-Hm-v El-HouB-HIA-Ú 

'4 Mancalização do rotor em resina plástica ou em safira 

' sintética; 

' u Opcional de àogotipc do cliente na relojoaria; 

relojoaria; - 23 ' -25 35  _ Relojoaria pré-equipada ou equipada com sistema de saida T°m”°'a""aMà”'"'a°°T'a°a"'° 4° 
PressâcMáxlrnadaTrabalho 1g 

pulsada; 
' _ _ _ PerdadeCargaMáxima-emomax ' .q 

_Temperatura maxima de trabalho de 40 °C para medidores 
_ _ _ LeituraMinlmalRawlução um); 
agua fria. _ . 

Máxlma 99999939995 

dadaPulaas 1 

BESENHEI TÉCNICB 

NominaHú-i) 

DiamaIroNominalmN) 

Rosca 

(L) 

Perda de Óàrga ;[bar] 

Vazão [mñlh] 



 Czugrrlnftfitídlpüi 

Relojoaria seca. garante uma leitura mais ciara; 

'Carcaça em ferro fundido revestida com pintura 

.epóxi interna eexternamente. altamente 

N n' àguaquente.  

 
 

 

resistente a impactos, o que protege contra 

corrosão e intempéries; 

O mecanismo de medição pode ser removido 

para veriñcação, manutenção e substituição 

sem a necessidade de retirar a carcaça da 

tubulação: 

Padrão de fábrica equipado com sensor Reed 

' À' switch; 

Temperatura máxima de trabalho de 40 "C para 

'lmedídores água fria e 90 “C para medidores 

uratm) 

viam?) 

(D1) 

D2) 

Pen!! :tocam [flui-MPB] 

36 10 1D 50 100 5:31¡ 

Vaz-do Errñhã 

(GH) 

Peririanerittüüháx) 

Transição (Ot) 

Mi l ' n mammin) m3"" 

Claae . 

MáximedeTrabalho c' 

Pressão MàximadsTrabalho na: 

Leitura Minimamssoluçao i 

LeiiuraMàxima m3 

saldadePuisos ¡rpuisg 

Temperat uramáxima dat rabalhode 90 “Cpara medidoresagua quente. 

Saida de puiwspadrãodafánricaéde1D0l/puiso. 

Saldade pulsospadrãouafábricaéde 1000 Ilpulso. 

 
 

Pimmiu na FÁBRIEA :animam . 

" j' cam SENSQRRíEB SWITCH' .r E 

 

5D' 
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9999999.99 
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999599993 
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, 'uracAn 

Diamatrotlln] 

Diametromã] 

Nominal (an) 

Máxima Fermanentenmmáx) 

Hidrômetro com turbina tangencial. idea! para Tranâçaolq¡ 

águas bruias; ""“¡'“°¡°'“'"¡ 
Classa 

Cupula de Vidro: Temperatura Máximadu TrabaHm 

Relojoaria saca garante uma âeátura mais Ciara' P'°SÉ°MÉ*¡'“3°°T'“°“'“° 
' 0.01 

9999999935¡ 

LBÍÍUÍHMÍHÍWÉÍRGSOHJÇÉO 0.001 

999999989 

1D - 1000 ' 

Tampa metáiíca com porta cadeado: Mamma 

dada Falsos Pulmãl 100-1UGDD" 
Padrão de fábrica equipado com sensor Reed 

Saidadepulsospadrãodafábricaéde1GDlfpuIso. 

Switch. Sal dada pulsospadràudefábrica éce *IOBOIIpI-Ilso. 

DESENHU TÉCNÍCU _- 

.,_-...-.....-.-v.-.._»...›.»-... 

u(C) 

luraiA2) 

A1 

  

   

PADRÃB DE FÁBRICA EQUiPABB 

com SENSBR REED SWITCH 
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vuanpmm) 

medição 



 

 

 

 

 SA GA 
¡Iymlicàa 

 



Proposta Reajustada 

Assunto: Proposta Reajustada 

De: <Iicitacao@sagamedicac.oom.br> 

Data: 1305/2017 15:34 

Para: <licitacoes@saaepiumhÊ.to=m.br> 
CC: dicitacaolfélsagamedícao.com.br> 

Boa tarde, 

Prezada Jaqueline, Segue anexo a proposta reajustada da empresa Saga Medição. 

Atenciosamente, 

-AnmnamLqDv-bwhajuya -' 
-' - Í - T . Sac¡ uàinauu- 

- paguem m. . . . -= - .. _, 

.npçmanun _ç  _  _ ._  . . _ .h ”¡,___¡_¡a?md,_____ 

gnggc-iuucujozsiqn _ n 

ríeímcaumàgâuwtfüaarco-ínjau- ' 

N .ma-wtsinnmedícsamçoimmbrl Í- 
. mn-éma-,asrnánm 

Tdi.; ::a 1251.5371 l_ :ga 3141-5115 '° W ""”" 

ANEXOS: " " ' ' ' ' " " ' 7 m"" 

Proposta ReajustadaPDF 30MB 



PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N” 04/2017 
Menor Preço por Item 

Empresa: Saga Medição ltda. 
CNPJ: 08.026.075f000l-53 
ICE: 00l006370.00-00 
Endereço: BR 135 n°. 364 w Maria Rosa 
CEP: 39390-000 Cidade: BocaiúvaJMG 

Tel/Fax: (38)325l-5l i5 
E-mall: licitacao@sagamedicaocombr Banco do Brasil N°00l Agência: 0393-); CIC: 113.159-2 

Prezados Senhores. 
A empresa SAGA MEDIÇÃO LDTA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rosa. 11° 364. 

BocaiúvafMG. inscrita no CNPJ sob o n° 08.026.075f000l-53, neste ato representado pelo seu sócio 
Sr. Adney Aparecido Costa Siqueira, brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da 

Carteira de Identidade n° 2.88S.430lSSP-DF e CPF n° 042.072.866-08, apresenta sua Proposta 

Comercial para, c declara estar de acordo com os terntos do edital e seus anexos. 
Declaramos que os produtos ofertados atende as especificações das normas ABNT. 
DECLARAMOS para os devidos fins legais, que nos preços abaixo propostos estão incluídos 

todos os impostos, taxas c encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretos 

incidentes na execução do objeto desta licitação. Mediante a apresentaçao da presente proposta nos submetemos a todas as cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos 

Pela presente. formulamos proposta Comercial para Aquisição de: 

LOTE 01 

ITE-lvl sseectncacao 0 UNID Qroe' Modelo “WW” V”*°'U““á'¡° 
Valor Total 

FRBTUC _ em R$ em RS __ 

Transformação por processo 
de industrialização de 

hidrõmetro unijato magnético, 
velncimétrieo, DN ill", vazão 0l máxima LSmR/h. vazão PÇ 1.370 US-LS SAGA 

nominal OÇÍSmRfh, 

comprimento 165mm, 
relojoaria inclinada 45o, com 
anel anti-fraude, classe B. de 

R$ 68,00 R$ 93160110 

 Rodovia BR 135. n°364, CEP'. 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 

Tel: (38) 325143115 l (38) 3251-4793 

saga@sagamedicao.com.br l 

wwwsagamedicaoconmbl 

Sl 

0 



ñ nome SAAE Piumhi-MG na 

rw 3h01 

medição 

Empresa centrada 

ISO 900 

acordo com as normas da 

ABNT/INMETRO 
- Impressão do nome SAAE- 
Piumlti-MG na relojoaria. 
A referida transformação 
constituirá de troca de todo 

conjunto de reiojoaria, anéis de 

borracha, etc.. bem como as 

carcaças deverão ser jateadas e 

pintadas. e os hidrômetros 
deverão ser aferidos e saludos 
de acordo com as normas do 

INMETRO. impressão do 

reiojoaria 
OBSERVAÇÃO: 
1-0 SAAE rcrneterà ao 

licitante vencedor a quantidade 
de 1.370 (um mil, trezentos e 

setenta ) hidrômetros usados 

para serem transformados em 
hidrômetros novos e 

devolvidos no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias; 2-05 
hidrômetros deverão ser 

aferidos e selados de acordo 
com as normas do INMETRO; 
3-05 hidrômetros enviados 

pela licitante deverão ter 
garantia minima de O¡ (um) 

«t-A despesa com envios dos 

hidrômetros usados ate' as 

instalações do fornecedor, 
onde será efetuada a 

transformação e a devolução 
dos Iridrômetros, 
transformados para a sede do 
contratante, correrão por conta 

da empresa contratada. 
VALORTTOIAL R$ 93,1 60,00 (Noventa c Três Mil, Cento e Sessenta Reais) 

vALnñ TOTAL DA PROPOSTA: R$ 93.150,00 (Noventa e Três Mn, Cento e Sessenta Reais) 

Rodovia BR 135, n°364. CEP: 39.390-000 Mana Rosa Bocaiúva-MG 

Tel: (38) 3251-5115 l (38) 325144793 

sagaíglsagamediraoxombr 

wwwsagamedicaocombr 



Q SAG/f   
medição 

- Procedência do Produto: Nacional 
- Condições e Prazo de Pagamento: O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 

licitação será efetuado pela 'Fesouraria do SAAE. PlUMHI-MG. por processo iegal, após a 

comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos 
fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis: sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro raia 

die), sobre o valor da fatura. 

- Local da coleta/entrega do objeto: O licitante vencedor deverá coletar a quantidade de 1.370 (hum 
mil, trezentos e setenta ) hidrômetros usados para serem transformados em hidrômetros novos e 

devolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias no almoxarifado do SAAE localizado à Praça Zeca 
Soares n” 21 l- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados e 

transportados com segurança, sob a responsabilidade da contratada. sem qualquer ônus para o SAAE . 
isto é devem ser entregues na modalidade CÍFÚHCÍLISO transportes, imposto, taxas, seguros e outros 

"W, encargos_ incluindo descarga dos materiais. 

-- Validade da Proposta: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 

- Prazo de Garantia e Forma de Assistência: l (um) ano. A assistência técnica se da mediante o 

acionamento do cliente pelo telefone (38) 325 i -SI 15. 

Bocaiúva/MG, 12 de Maio de 20| 7 

  7 f¡ . _ 

 v-i-^*”°'Saga Medição Ltda. 
CNPJ: 08.026.075:'00O l -53 

Adney Aparecido Costa Siqueira 
Diretor Geral ÉS., @g v 

CPF: 042.072.866-08 SÊQGAÊÉÊ @ÔÚ 1 a5? 
RG.: 2.885.430/SSP-DF ,WS j_ -t-:Útéfiü tram 

RWÂRüÍà%H@Â@: 
CEP=39. 

ãüüat 
364 " 'tri l 

.ãsoutiüariia Rasa 

“VA-me 1g 

Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 

Tel: (38) 3251-51 i5 l (38) 3251-4793 _ saga@sagamedicao.com.br wwwsagamedicaoxzombr 
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 Serviço Autôno N: e Esgoto 
dirc-.toriacxcclt iva-:ígsaaepilntnhi ..... Lbl' :TJ: 2 . .S16 110 

,Âuiarquia ¡Siunicipal (Lei [035 raça Zeca Soares. 2l l - 37 . - 00 PII l ll/M 1 - Telefax 37-33371-1332 
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SAGA MEDIÇAO LTDA 
CNPJ/NIF N° 08.026.075/0001-53 NIRE N° 31207565908 

Rodovia BR 135, n” 364, Bairro Maria Rosa 
Bocaiúva - Minas Gerais 

9" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

Pelo presente instrumento de alteração contratual de sociedade empresária, todos os sócios: 

ANTÔNIO FÁBIO ANDRADE SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido 
no dia 23 de Janeiro de 1983, empresário, portador da Cédula de Identidade n” MG 11.990.031. expedida pela secretaria de 

segurança pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o registro de n” 050.951.166-00, residente e 
domiciliado à Rua Anita Malveira, n” 314, bairro Vila Oliveira, CEP: 39.401-114, Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 

aqui denominado sócio administrador; 

JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 29 de Janeiro de 1981, empresario, portador da Cédula de Identidade n” MG 11.862.884, expedida pela 
secretaria de segurança pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o registro de n” 040.167.056-22, 
residente e domiciliado à Rua Maranhão, n" 231, Apt. 201, bairro Pernambuco, CEP: 39.390-000, Bocaiuva, Estado de 

Minas Gerais, aqui denominado sócio administrador; 

ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
nascido no dia 22 de Maio de 1979, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 2.885.430, expedida pela secretaria de 
segurança pública do Distrito Federal, inscrito no CPF/MF sob o registro de n” 042.072.866-08, residente e domiciliado à 

Rua Celestino Pinheiro, n” 314, Planalto, CEP: 39.404-034, Montes Claros, Estado de Minas Gerais, aqui denominado sócio 
administrador. únicos sócios componentes da sociedade empresarial, que tem como objetivo social a fabricação e comércio 

de aparelhos e equipamentos de medida, sob a denominação social de SAGA MEDIÇÃO LTDA, estabelecida na BR 135, q N° 364, Bairro Maria Rosa, Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. com o contrato social devidamente registrado na JUCEMG 
sob o n° 3120756590-8 de 23/05/2006, primeira alteração contratual arquivada sob o n" 3691135 em 28/02/2007, segunda 
alteração contratual arquivada sob o n” 3900345 em 14/03/2008. terceira alteração contratual arquivada sob o n° 4121039 em 
23/04/2009, quarta alteração contratual arquivada sob o n° 4534044 em 10/02/2011, quinta alteração contratual arquivada sob 
o n" 5035301em 15/04/2013, sexta alteração contratual arquivada sob o n” 5264497 em 30/04/2014, sétima alteração 
contratual arquivada sob o n" 5584644 em 18/09/2015 e oitava alteração contratual arquivada sob o n” 5604962 em 
24/10/2015, devidamente inscrita no CNPJ 08.026.075/0001-53, resolvem de comum acordo, promover sua nona alteração 

contratual, como a seguir se contrata: 

PRIMEIRA CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO 
Quadro societário 

Admitiu como novo sócio EDMAR RIBEIRO LOPES ALVARENGA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, CPF n” 064.700.456-93, Cédula de Identidade n° MG-12.968.604, expedida pela policia civil do 
estado de Minas Gerais, residente e domiciliado na Rua João Figueiredo, n° 125, João Figueiredo, CEP:39400-286, Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais, e JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, CPF 052.238.486-24, Cédula de Identidade n° MG-10.600.374 expedida pela policia civil do 
estado de Minas Gerais, residente e domiciliado na Rua l, n° 72, Planalto, CEP39.404-031. Montes Claros, Estado de Minas 

Gerais. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Capital Social 

O capital social, que é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) 
cada. integralizado em moeda corrente nacional, com um aumento de R$ 700.000,00 (setecentos Mil Reais) divididos em 
700.000 (Setecentas Mil) quotas, passa a ser de R5 800.000,00 (oitocentos Mil Reais) divididos em 800.000 (Oitocentas Mil) 

quotas e distribuídos da seguinte forma: 

SÓCIO Quotas Valor % 
Antônio Fábio Andrade Santos 253.360 R3 253.360,00 31,67 % 
José Geraldo de Almeida Júnior 253.360 R$ 253.360,00 31,67 % 

Adney Aparecido Costa Siqueira 253.360 R$ 253.360,00 31,67 % 
Edmar Ribeiro Lopes Alvarenga 24.000 R$ 24.000,00 3 % 
Joel Soares da Silva Junior 15.920 R$ 15.920,00 1,99 % 

TOTAL 800.000 R$ 800.000,00 100,00 % 

_Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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SAGA MEDIÇAO LTDA 
CNPJ/MF N” 08.026.075/0001-53 NIRE N” 31207565908 

Rodovia BR 135, n° 364, Bairro Maria Rosa 
Bocaiúva - Minas Gerais 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA _ 

Tipo jurídico, denominação, início das atividades e prazo de duração 

A sociedade constitui-se sob a forma de sociedade empresária limitada, e continua girando sob a denominação social de 
SAGA MEDIÇAO LTDA, tendo iniciado suas atividades em 15 de maio de 2006, tendo o seu prazo de duração 

indeterminado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Sede, foro e filiais 

A sociedade mantém a sua sede na BR 135, n” 364, Bairro Maria Rosa, Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.390-000. 

onde também mantém seu foro. 

Parágrafo único - A sociedade não possui filiais, podendo. no entanto. abrir, transferir, encerrar atividade de filiais. 

CLAUsULA TERCEIRA 
Objeto social 

d O objeto social da empresa será a fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, comercio atacadista de aparelhos, 
equipamentos de medida e precisão, componentes eletrônicos, ferramentas (porcas, arruelas, usinagem de precisão em geral), 
locação de hidrômetros, atividades de comunicações por telernetria, serviços de engenharia e projetos de gestão de águas. 

CLÁUSULA QUARTA 
Capital social 

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de RS 1,00 (Um Real) cada, 
integralizado em moeda corrente nacional, com um aumento de R$ 700.000,00 (setecentos Mil Reais) divididos em 700.000 
(Setecentas Mil) quotas, passa a ser de R$ 800.000,00 (oitocentos Mil Reais) divididos em 800.000 (Oitocentas Mil) quotas e 

distribuídos da seguinte fonna: 

SÓCIO Quotas Valor % 
Antônio Fábio Andrade Santos 253.360 R$ 253.360,00 31 ,67 % 
Jose Geraldo de Almeida Júnior 253.360 R$ 253.360,00 31,67 "Ío 

Adney Aparecido Costa Siqueira 253.360 R$ 253.360,00 31,67 % 
Edmar Ribeiro Lopes Alvarenga 24.000 R$ 24.000,00 3 % 
Joel Soares da Silva Junior 15.920 RS 15.920,00 1.99 % 
TOTAL 800.000 R3 800.000,00 100,00 'Vo 

Parágrafo único: a integralização de capital é realizada totalmente neste ato pelos sócios Antônio Fabio Andrade Santos, José 

Geraldo de Almeida Júnior, Adney Aparecido Costa Siqueira, de forma que os demais sócios integralizaram 80% (oitenta por 
cento) no ato de assinatura desta alteração contratual, e os 20% (vinte por cento) restantes serão integralizados em até 02 
(dois) anos a contar do respectivo registro deste instrumento na Junta Comercial, no decorrer destes 2 anos, se não houver a 

'Â total integralização do capital, os sócios serão retirados da sociedade e ressarcidos no valor integrado anteriormente. 

CLÁUSULA QUINTA 
Administração 

A administração da sociedade caberá conjuntamente aos sócio ANTÔNIO FÁBIO ANDRADE SANTOS, JOSÉ 
GERALDO DE ALMEIDA JÚNIOR e ADNEY APARECIDO COSTA SIQUEIRA, que em conjunto ou separadamente 
poderão fazer uso da denominação social, representar judicial e extrajudicial a sociedade, bem como a praticar de todos os 

atos inerentes à gestão dos negócios relativos ao objeto social, sendo-lhes vedado, no entanto, utilizar o nome empresarial em 
atividades estranhas ao objeto social ou negócios particulares e assumir obrigações de garantia, tais como fiança, aval, 
endosso ou abono em favor de qualquer dos socios ou de terceiros, exceto em favor de entidades que venham a integrar grupo 

econômico do qual a sociedade faça parte. 

Parágrafo Único - Haverá a necessidade de autorização expressa de maioria absoluta representativa do capital social, com 

assinatura de no mínimo dois sócios, para a prática dos seguintes atos: 

I - Oneração ou alienação de bens imóveis ou móveis da sociedade; 

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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SAGA MEDIÇAO LTDA 
CNPJ/MF N” 08.026.075/0001-53 NIRE N" 31207565908 

Rodovia BR 135, n° 364, Bairro Maria Rosa 
Bocaiúva - Minas Gerais 

II - Contratação perante qualquer instituição financeira, especialmente as instituições bancárias, inclusive para as operações 

bancárias simples, tais como a movimentação da conta corrente através de cheques; 

III- Contratação para aquisição de bens móveis e imóveis; 
IV - Contratação de aluguel de bens móveis ou imóveis; 
V - Nomeação de procuradores com poderes para representar a sociedade ou praticar atos em nome da sociedade, sendo que 
a nomeação de procurador deverá se dar por prazo determinado, consignando-se, na procuração, os limites dos poderes 
outorgados, excetuando-se as procurações adjudicia, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado, podendo ser 

ñrmada individualmente pelo administrador, independentemente de autorização dos sócios. 

CLÁUSULA SEXTA 
Pró-labore 

Aos sócios administradores, no efetivo exercicio de funções perante a sociedade, será atribuida uma retirada mensal, a título 
de pró-labore e a débito das despesas administrativas da sociedade, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios 

que representarem a maioria absoluta do capital social. observadas as disposições legais pertinentes. 

Parágrafo primeiro: Os demais sócios não administradores terão direito à divisão e distribuição de lucros societários e caso 
prestem colaboração e auxílio às atividades de administração da sociedade, poderão fazer jus a uma retirada mensal a título 
de pro labore, que deverá ser decidida em reunião dos socios e registrada em ata, podendo a qualquer momento ser revista, 

com a autorização de 2 (dois) sócios administradores. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

"Í Responsabilidade dos sócios 

A responsabilidade de cada sócio é limitada exclusivamente ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme previsão do art. 1.052 da Lei n° 10.406/2002. 

Parágrafo único - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme permissivo contido no art. 

1.054 c/c o art. 997, VIII, da Lei n" l0.406¡2002. 

CLÁUSULA OITAVA 
Cessão ou transferência de quotas 

As quotas do capital social continuam indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o expresso 
consentimento unânime e por escrito dos demais sócios. os quais terão direito de preferência para adquiri-las, em igualdade 
de condições e preços, registrando-se que, quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de 
outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião. 

Parágrafo Primeiro 4 Nenhum sócio poderá dar suas quotas em garantia do pagamento de obrigações pessoais, pelo que, por 

disposição de vontade, tornam-se as quotas impenhoráveis. 

Parágrafo Segundo - No caso de separação ou divórcio dos sócios casados, ou da dissolução de união estável, o direito à 

meação da quota não permitirá o ingresso do cônjuge ou companheiro (a) na sociedade, devendo o direito a meação ser 

objeto de pagamento pelo próprio sócio separado/divorciado. 

CLÁUSULA NONA 
Exercício social e divisão do resultado econômico 

O término do exercício social continuará sendo aos 31 de dezembro de cada ano, quando, então, os sócios administradores 
prestarão contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos sócios, ern deliberação, decidir se o resultado apurado será incorporado ao capital social, 
mantendo-os na conta de “lucros" ou “prejuízos acumulados" ou distribuindo-os aos sócios proporcionalmente à participação 

no capital social. 

Parágrafo Primeiro - Os sócios poderão fazer jus ã antecipação dos lucros, no curso do exercício social, com base em 

balancetes intermediários, por conta da parcela de lucros que lhes seja ao ñnal atribuída. 

Parágrafo Segundo - A distribuição antecipada de lucros deverá ser feita sempre após o pagamento do imposto de renda da 

pessoa juridica, o que poderá ser feito trimestralmente ou mensalmente, sempre coincidindo com a periodicidade definida 

para pagamento desse imposto. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja antecipação da distribuição de lucros mensalmente aos sócios administradores ou não, deve 
haver a apuração de Balancete e Demonstração do Resultado assinados pelo Contador e registrado no Livro Diário da 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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sociedade em todos os meses em que houver tal antecipação e, se houver prejuízo, tudo que foi sacado antecipadamente terá 

que ser tributado como remuneração. 

Parágrafo Quarto: Não haverá distribuição de lucros quando a sociedade estiver em débito com o FGTS ou INSS. 

Parágrafo Quinto: Os sócios poderão realizar a distribuição dos lucros apurados nos anos posteriores ao do encerramento do 

exercicio social. de acordo corn a participação de cada um no contrato societário. podendo referida proporcionalidade ser 
quebrada a critério dos sócios detentores da maioria do capital social, com razoabilidade. desde que haja compensação nos 
anos seguintes para retorno da proporcionalidade e que os valores fiquem separados em conta lucros acumulados, 
resguardado o direito à integralidade de pagamento dos sócios discordantes, observado o disposto rio caput desta cláusula. 

Parágrafo Sexto: A deliberação sobre a distribuição de lucros será formalizada em ata de reunião de sócios, na qual deve 
constar os registros contábeis que atestem a existência de lucro a ser distribuído e que sejam capazes de comprovar a natureza 

do pagamento efetuado. 
Parágrafo Sétimo: Caso haja recebimento de lucros distribuídos e pagos aos sócios, deverá o pagamento ser informado na 
DIRPF da Pessoa Física; e caso haja o recebimento de lucros distribuídos e não pagos (creditados), não será informado na 
DIRPF da Pessoa Física, ficando os lucros em saldo na conta de lucros acumulados a distribuir, enquanto a sociedade não 

alcançar o limite de faturamento de empresa de grande porte nos termos da lei n. l 1.638/07. 

»X CLÁUSULA DÉCIMA 
Aprovação das Contas 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da administração anterior. 
designando novos administradores. quando for o caso e tratarão de qualquer outro assunto da ordem do dia, em conformidade 

com os artigos 1.071, 1.072 e 1.078 do Código Civil/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Falecimento e incapacidade de sócio 

No caso de falecimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, observado o parágrafo primeiro, a sociedade continuará 
suas atividades através dos herdeiros, sucessores ou curadores, conforme o caso, sendo que, em caso de pluralidade, os 

habilitados deverão escolher um único representante para exercer os direitos e prerrogativas do sócio, enquanto não for 

efetivada a sucessão ou liquidação das quotas do sócio falecido ou incapaz. 

Parágrafo Primeiro - Verificado o falecimento ou a incapacidade de um dos sócios. os sócios remanescentes representantes 
da maioria do capita! social decidirão se a quota do sócio falecido ou incapaz deverá ser liquidada ou se um representante dos 

herdeiros/sucessores ou ainda o curador poderão integrar a sociedade, tomando o lugar do sócio falecido ou incapaz. 

Parágrafo Segundo - Havendo anuência dos sócios remanescentes que representem a maioria do capital social e do 
representante do socio falecido ou incapaz, deverão ser feitas as modificações no contrato social a fim de que o representante 

a assuma a condição de sócio. 

Parágrafo Terceiro - Não havendo concordância dos sócios remanescentes que representem a maioria do capital social, ou 
não havendo interesse do representante do sócio falecido/interditado. ou ainda, em não havendo consenso entre os q herdeiros/sucessores, deverá ser levantado um balanço especial, tomando-se como referência a data do falecimento ou 
interdição. a ñm de que sejam apurados os valores pertencentes ao sócio falecido/interditado, levando-se em consideração 

sua quota, participação no capital social, lucros ainda não partilhados e, fundo de reserva pagando-se ao representante, os 
valores inerentes à liquidação de quotas em ate 36 (trinta e seis) parcelas mensais, representativas por título de crédito de 

emissão da sociedade, depósito/transferência bancária ou outra ton-ria de comum acordo, com juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Declaração de inexistência de impedimento aos administradores 

Neste ato, os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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, em respeito à norma contida no art. 1.011, § 1°, da Lei n° 

10.406/2002. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Deliberações por Reunião 

As deliberações sociais de maior relevância serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e secretariado pelos socios 
presentes, que lavrarão uma Ata de Reunião, levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade 

dispensada da manutenção e lavratura de Livro de Atas de Reuniões. 

Parágrafo Primeiro - A convocação para a reunião dos sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, 
dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme parágrafo segundo, artigo 1072, do vigente Código Civil 

Brasileiro. 
Paragrafo Segundo - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 

3l4“/o(três quartos) do capital social e, em segunda convocação. com qualquer número. 

Parágrafo Terceiro - A sociedade fará realizar urna reunião anual, dentro dos quatro meses subsequentes ao término do 
exercício social. com o objetivo de deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado do Exercício, Ficando dispensada a 

publicação das citadas Demonstrações Financeiras. 

Parágrafo Quarto - Para os demais assuntos passíveis de deliberações dos sócios, serão observados os quóruns mínimos 
constantes do artigo 1.076 do vigente Código Civil Brasileiro. No entanto, tica dispensada a reunião quando todos os sócios 
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da citada reunião, procedendo-se, assim, o registro da alteração 

W contratual pertinente, podendo as comunicações ocorrerem pelo e-mail do sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Exclusão de Sócio 

Por decisão da maioria absoluta dos sócios administradores, formalizada em alteração contratual, poderá ser excluído do 
quadro societário, por justa causa, o sócio quotista que esteja pondo em risco a continuidade da empresa em virtude, 
principalmente por meio de atos que sejam contrários ao bom exercício da atividade empresarial, aos ideais societários, à 

missão empresarial e convívio harmônico societário, dentre outras situações. 

Parágrafo primeiro - A exclusão por justa causa deverá ser deliberada em reunião especialmente convocada para tal ñm, 
ciente o sócio quotista acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

Parágrafo segundo - Os valores a serem apurados para pagamento ao sócio em caso de exclusão, falecimento, incapacidade 
ou saída autorizada pelos demais sócios representantes da maioria do capital social serão os deñnidos em ata de reunião, a 

ser aprovada por maioria absoluta do capital social, que ñxar o valor da sociedade. observando-se como regra de aumento ou 
diminuição do capital o balanço apurado no último ano anterior à retirada do sócio tomando por comparação o balanço geral 

do ano de 2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Regência Supletivo e Foro de Eleição 

E, por estarem assim justos e contratados, obrigam-se a cumprir ñelmente, em todos os seus termos, condições e cláusulas 

#N aqui estipuladas neste instrumento de Consolidação do Contrato Social (após a 9° Alteração), do que tudo se lavrou o 
› presente instrumento, assinam digitalmente o sócio administrador Antônio Fabio Andrade Santos, o sócio administrador José 

Geraldo de Almeida Junior, o sócio administrador Adney Aparecido Costa Siqueira, o sócio admitido neste ato Edmar 

Ribeiro Lopes Alvarenga e o sócio admitido neste ato Joel Soares da Silva Junior. 

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nos art. 1052 a 1087 do vigente Código Civil 
Brasileiro, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria e persistindo as omissões, o presente 
contrato tera regência supletiva pelas normas aplicáveis as Sociedades Anônimas, ficando eleito o foro da comarca de 
Bocaiúva IMG para a solução de qualquer litígio advindo do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

Bocaiuva-MG, 17 de Março de 2017. 
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PROCURAÇÃO ; 

. A empresa SAGA iviepiçÃo LDTA, sediada na Rodovia' B:R 135, BairrooMaxia Rosa,  
-. n? 3264, Bocaiúva/MG, inscrita no CNPJ sob o n° O8.0"26.075/001-»53, _por 'íntegmédiode- seus 5 

_ sócios_ o Sr. José Gen-aids) de_ Almeida' Júnior; brasileiro, casaçgío., engenheigíçn, Qortaüorda -  camisa deidentidade n** MÊEÍI 8628814, emitida peia  'e CPF  .í 

.resideñteÍà. 'ru'a”l_\_(l__a:_i'arúião, n** 231,"  301, Pelfnatnbúõo, Boggiúva/M-Çi, 'e  'St Aãiíey.  
Aparecido Costa Siqueira, bitasileirimeasado, administrador e engenheiro, pogtatfoiífdã Carteira 
de 'Ident-idade n° 2.835.430/SSP-I3F e CPF n° 042.072-.8=66~08, residente .à Rua Celestino 
Pinheiro, n” 314, Planalto/Montes Claros-MG, pelo p'resente instrumento 'de maafidato, permeia 
_e constitui, seu procurador o Senhor Joel_ Soares da Sziiya Junior ¡iorñadíor da cgírteira de 
identidade 11° MG-1-0600374 , e inscrito no CPF 11° 05i:238.436-24, residente a Rua 1,- 0° 72, 
Plmahso, Montes "Claros/MG, Cep: 39404-031, a quem 'confere amplos “spoderes *de 

_ ' ReprewsentanteLegal de forma genérica: para junto aos .órgãos públicos federaisiestediijeis e 

§ (W .municipais, nacionais e internacionais, praticar atos necessáriospara representam a. outosgante 

n "Ei-?ÉFEBE com o original_ Diretor Geral 

' fe' Em *es*  igtfrízde_ CPF: 042.072.866-08 

em licitações e pregões, preseocieis e eletrônicos, em geral, usando dos_...reçursoâêtlegaís e 

acompanhando-os, conferindoáhes, ainda, poderes especiais para desistir dei feeuzsos, ititêrpfiw. 
los, apresentar lances verbais, proposta escritas, negociar preços e demais condições, assinar 

,_. .mma-m ...M420 .   .. u» 

declarações, propostas, atas eçontratos, confessar, Hansi-gm ilesistir, ñrmar compromissosou  
acordos, receber e_ da; quitação, podendo _ainda, s-iiibstabelecer esta, para outro', eomiougsem 'É 

reservas' de iguais poderesydando tudo_ por-«Bom ñrme e valioso. ' -  -' j_ 

"Vâ1ÍÓ_âde; Até adaia de 341 de ezeñibro de 2017. '  "  _ . _ _ E 
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Q SAGA® iram 

medição 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 
EMPRESA EMPREGADORA 

A Signatária empresa SAGA MEDIÇÃO LDTA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rosa, 

n° 364, Bocaiúva/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 08.026.075/0001-53, neste ato representado pelo seu sócio 

,w Sr. Adney Aparecido Costa Siqueira, brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da Carteira 

de Identidade n° 2.885.430/SSP-DF e CPF n° 042.072.866-08, Declara que não possuimos, em nosso 

Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n” 8666/93. 

Bocaiúva/MG, 12 de Maio de 2017 

(JM/W àÉ/ug/UI/L 
Saga e ' ão Lt a. 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 r” “í 
Adney Aparecido Costa Siqueira  E53 

FDgítoàgeralõ Os saea MEDHÇÃO um 
CP = 3- -36 ' 'sam rwanmão' 

RG* 2-385'43°”SSP'DF Rod. BR 135, ne 364 «Jmaria Rosa 

cep: 39.390-000 
L_ BQCABÚVA-MG _J 

 Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 
Tel: (38) 3251-5115 1 (38) 3251-4793 _ a 

saga@sagamedicao.com.br -wwwsagamedlcaoxcoml 
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Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral A 

'Eorwiwtribuinta 

Confira os dados de ldentiñcação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL 
CADASTRO NAClONAL DA PEssOA JURÍDICA  

NUMERODE 'NSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE S|TUAÇÃO DATA UEABWURA 

mitgàgrsroocn-sa CADASTRAL 23I05l2006 

NOME EMPRESARIAL 

SAGA MEDICAO LTDA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SAGA MEDICAO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
2651-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 

C DIOO E DESCRIÇÃO oAs ATIVIDADES ECONÔMICAS sECuNDARIAs 
46.693-599 - Comércio atacadista da outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.524-110 - Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
77.139-039 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 

operador 61.911-639 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-1-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 

C DIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LoORADOuRo NUMERO COMPLEMENTO 

ROD BR 135 364 

CEP sAIRROIoIsTRtTO MUNIC|Pl0 UF 

39.390-000 MARlA ROSA BOCAIUVA _ MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

APC@OFFICECENTER.COM.BR (38) 3251-1077 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRI 
*ti *à* 

SITUAÇÃO CAOAsTRAL ' DATA DA sITuAÇAO CADAsTRAL 

ATIVA 23I05I2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ilñilik* iúirtühkO 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 2810412017 às 11:46:38 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/04/2017 
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M|NISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasi¡ 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: SAGA MEDICAO LTDA 
CNPJ: 08.026.D75I0001-53 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto a Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vinculados. Refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:h'wivw.receita.fazenda.gov.br> ou <http:Hwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n91.751, de 0210/2014. 
Emitida às 16:11:05 do dia 02/01/2017 <hora e data de Brasi|ia>. 

Valida até 01/07/2017. 
Código de controle da certidão: 76D8.18DA.0D76.3847 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

02/01/2017 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃ? EMITIDA EM: CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 24 02 2017 

POSÍÍZÍVG CON! GÍGÍÍO de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ¡ 
25/05/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: SAGA MEDICAO LTDA 

&SCRIÇÃO ESTADUAL* 09100537990' CNPJ/CPF: 08.025.075/0001-53 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RODOVIA BR 135 ' NÚMERO: 354 

COMPLEMENTO: BAIRRO: MARIA ROSA CEP: 39390000 

OIsTRITO/POVOAOO: MUNICÍPIO: BOCAIUVA UF: MG 

Ressalvado o direito d_e a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do su3elto passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

que: 
1. Cons_tam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado com a ex¡ ibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - C6 Igo Tributário Nacional (CTN); 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura Qública ou registro de formal de partilha, de carta de adjuçlicaçao expedida ern autos de Inventário ou de_ _arro arnento, de sentença ,eng ação 

de se araçao Judicial, divorcio, ou deàpartilha de bens na uniao estavel e de escritura publica de doa o de bens imóveis esta certid o somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / DesoneraçÉo do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos o_s _estabelecimentos_ da emoaresa alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em ívicla Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

00100637000-00 0500025564647 Exigibilidade suspensa - parcelado 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em wvirw.fazenda.m .gov.br => ceftidao de débitos tributarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000196327179 



EITURA DE 

 i u VA 

Ressaivando a Fazenda Municipal, o direito de pleitear a 

cobrança de quaisquer débitos apurados posteriormente ao 

fornecimento da presen-te, Certifico que em nome da empresa 

SAGA MEDIÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ n° 08.026.075/0001- 
53, não_ existem débitos referentes a TRIBUTOS E TAXAS 

MUNICIPAIS, até a presente data, na Prefeitura Municipal de 

Bocaiúva-MG, sendo válida esta Certidão por 60 (Sessenta) dias a 

partir desta data, para fins de LICITAÇÃO. 

Prefeitura Municipal de Bocaiú a-MG, 5 de maio de 2017. 

 Mw 
Argemiro Xbousa Reis 

Secretàricfde Fazenda e 
Planejamento 

Prefeitura &Azzíícêçat deñccajgjua 

CONFERE com o origi 
Dou fé. Em test da verdade. ________._._ 

EQC5ÍÚL'a-*MG; _É_ de  201-1'  ° Luís Fe ipa !iamos guejiredo -Tôbe“ã° 
Ramyne Aparecida LGEÉB - Esc. Autor. 

CARTÓRIO oo 12 oríoo os NOTAS _  

Endereço: Rua Mariana Queiroga, 141 - Centro -« Bocaiuva MG / Tai: 3a 3251-3015 -i Fox: 38 3251-2135 w: site: wwwbocaiuvamggovbr / G] GJ Prefeitura de Bocaiuva - i 



  impalénâs     
cAIxA ÊÓDNÓAFEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08026075/0001-53 
Razão Social: SAGA MEDICAO LTDA 

Nome Fantasia:sAGA MEDICAO 
Endereço; RUA DA MOTORVEL 136 / MARIA ROSA/ BOCAIUVA/ MG ,f 

39390-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta  
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação ' 

regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 06/05/2017 a 04/06/2017 

Certificação Número: 2017050603391380501569 

Informação obtida em 10/05/2017, às 14:30:16. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca¡xa.gov.br 

https:I/wwwsifgecaixagov.brfEmpresa/CrHCrf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes. .. 10/05/2017 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SAGA MEDICAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Certidão n°: 121260973/2016 
Expedição: 02/12/2016, às 13:46:36 
Validade: 30/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

C e r t i f i c a - s e q u e s A G A M E D I c A o L T D A 

(MATRIZ E RILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
08.026.075/0001-53, 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 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. 

Dúvidas e sugestões: cndtatstjusbr 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BOCAIÚVA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, ate 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: SAGA MEDlÇÃO LTDA 
CNPJ: 08.026.075/0001-53 

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 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 
(httpzl/wwwtjmg.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 EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 08 de Maio de 2017 às 14:45 

Ú @Qdàp 

BOCAIÚVA, 08 de Maio de 2017 às 14:45 

Código de Autenticação: 1705-0814-4529-0447-7890 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos i Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 infon-nando o 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indlcio de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 
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PREFEITURA MUMÇ-IPSAL DE BOCAIUVA À _ V 

. Rua Mariana de Queiroga. 141, Centro - Teiefax: (38) 3251 ~ 44 ' - 

CEP: 39390-000 - Bocaiúva - MG 
Secretaria de Fazenda e Pianejamento 
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DE LÍCENÇA PARA LOCALIZAÇÃO  
FUNCIONAMENTO 

i ;E SAGAMEDIÇÃO LTDA 
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ÍÊSoViA aa 13,5, N? 354 - MARIA ROSA E *É g   l   _  _E v*   _  
Atividade Principal: n  n É 

.._ .Mu ......«........M~.....».....›_....LE-H__,_._N.  "FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E ¡ 

CONTROLE"  
4)- -_. m,.-. ......_...a~, ü..., .uma. .. .N__.. .a- ,..,._.... ,....__H... ... ._ E. ...._... 

. . m 

;ía Fàzenàa Munizztãagy e a Legisiação em 
” "Éluíhtes holjárlos: ' 

.-.fruto-u ,_.... Ma.. ... 

»Enquanto sat?!sfçzerghasâgçgtigântías 
vigor, ñ'c›a*:au_f_çóír;-i'd E  f._Lã_l"l'“íiiioríàAmento"~ngw$ 
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com 'as seguintiéã*  
O presente 'aivará tetríâüraxgialldade, e_ 

órgãos competentes. 

rrffcmplemenfõ, cÍ-àsseiigências dos demàis 

Data de Vencimentp 

; « 31/12/2017 
Data de Emissão 

L 19/01/2017 

E 'Responsáy -pezaiçraassao %  (a.  «uma r'..r I 



 
  AsUATÉYCNICA - SISTEMALEIÊRRIGAÇÃÔ E 

SERVIÇOS LTDA   
  
   

Av. Pâáre Chico, 193 - Centro 7 

Montes Claros - MG C139: 39.400-041 

CNPJ: 05.150.060/0001-04 LE: 413328513280073 

Fone: 038 36909001 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL 

Astamos para os devidos fins, que a empresa SAGA *medição- Ltda., 
estabelecida na Br 135, 3-64 no bairro Maria rosa, @idade de Bocaiúva - MG, inscrita no 
CNPJ 11°. 08.026.075/0001-53 e inscrição estadual 001006370011000¡ fozíneeeu- 

satisfatoriamente, no que diz respeito a venda, prazo de entrega e assistência, os 

produtos relacionados abaixo¡ Aerescentarnos ainda que os mesmos apresentam 

desempenho operacional satisfatório. ' 

o Hidrômetro US V2", comprimento 165mm, vazão nominal Ofíñrxf/h, vazão 
máxima Lsma/h, incluindo _todas as conexões em metal e atmelas de vedação. 

Quantidade: 15.000 peças 

 

  

Montes Claros 01 de Junho de 2011 

W '  
     ep. De Compras 
AGUJXTÉCMÊÊWWGAÇÀO Aguatécmea 

Av. Padre Chico, n°193- canais 

cep 39.400~«o41 

MONTES CLAROS - MG 
uma¡ 

'É «os-RTÓRIO DO 19 OFÍCIO DE NOTAS 

QÕNHÉRE com o original. 
13011 fé. Em test da vel-dade_ 

Becsfúv --MG,  de_ _ '" e2o_(_1 

Luís 5121532 Ramosiíãã ueireéio - Tabelião 

Ramyne Aparecida Leite - Esc. Autor. 



 M*   IHIDIIROGEÍRÀ Is 
HG- GOMÉRCIO DE MATERlAIS HlDRÁULl-GOS LTDA-ME 

CNPJ: 04.722a894ÍO0Ú1-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.029.611-0000 
Av. Bernardo Vasconcelos, 1347-8 Cachoeirinha ' 

Beto Hon§_i_-zonte-.M'G* cep: 31159-009 
Télefa-x: (31) 3428-4763 

Emaíã: Mi:imgmraãâáígxjhâdragüwaismamàr 

ATESQÍADGÇAIEAQÂDIDcDE TÉICSIEILB-A  
Atêütamos para fins de @âpacitiadsà técnica que a empresa. SAMAMMI§§II.Ç:ÂQ.,_¡.LTIna,   I 

inscrita no CNPJ sob o n° 08.026.075IU001--53, Inscrição Estadual n°001;UBB-.ÉÉIO-CÃOOÇ), situada a 

BR 135, Km 364, Santa Rosa em Bocaiúva-MG, CIEP: 39.390-000, forneceu a Massa_ empresa os 

mateniafs ,relacianàdos abaixo. 
#N “ cumpriram com todos os COmpIOmÉSSOS. tanto no. prazo. de entrega qúanto na 

qualidade dos produtos exigidos pela nossa empresa. 

PEpIoo N? 1234 
NOTA FISCAL -N.° 4407 I 100o - HIDROMETRO UNIJATO 1/2" (DN 15)" VAZÀO MÁXIMA 1.5 Ms/HCJRA, COMPMRIMEAITO. 

115 MM RELoJoAIA 45°. I I 

1000 - HIDROMETRO UNIJAT-O 1/2" (DN 1.5)* VAZÃO MÁXIMA 3 M3IHORA, COMPRIMENTO 115 
I MIVTRELOJEÚAR-IA 45°. ü I I ~ I 

. 4o ~ IHIEDROMETRCBI- UNIJATO  (DN 15)" VAZAO MêAxIM-A 1,5 MS/HORA.. C'O'MPRTMENTO“ 165 

MM RELOJGARIA 45°. ._ 

20 - HIDROMETRO UNLJATO  (DN 20)" VAZÃO. MÁXIMA 1,5 MB/HORA, COMPRIMENTO 115- 

MM RÉLOJOARIA 45°. _ I I I 

2o _k HIDROMETRO IVIULTIJATO  (DN 2o) vAzAo MAxIMA-.s Ms/I-IORA, cümPRlmEN-TO. 190 

MM RE-LÍOJQARIA 45°. 

E por ser expressão da verdade firmamos o presente atestado de capacidade 

.técnica, 

 

Beio Horizonte. 15 de Maio de. 2.014. 
\$-    722 894100104¡ 

' Inss. Est; 00~â.0296&11:0Ô00 

HG COMÉRCIO DE MAHERIAIS . 

HIDRÁULICOS LTDA. - ME ç¡ 
_ Av. Bernardo Vasconcelos. 134? - _B ' 

Baêrro Cachoeirinha JCEP 31150-000 
›  

53  t  ;E5508 LTDA 

I BELO H-OR'IZON=TE -«.~ Mg I À  
CARTÓRIO DO 19 oFfcI DE NOTAS. 

GQWIFERE com a or¡ã GERALD . . › 

   
SÓCIO-GERENTE fé  W da verdade. 

IDENTIDADE: M.-5.605.149 SSP/MG 'ãfâaíúxê-   
CPF: 789.121.306-25 III-agiu aaa:: ívaueiredo -Iabe"ã°  

,  . p' site vEsc. Autor. _ 

Bam-gua fêpqwríd” L_- ..  à; 
,s 



sezmviçca AuTànmmrzr MUNIIÍJIFAL. m: ÁÉSLJA  s:  
sã:: BENTO En:: ãiul_ o SANTA IÊJATARINA ' 

ATESTADO DE FORNECIMENTO 

Atestamos, para os devidos fins que a empresa SAGA MEDIÇÃO LTDA., inscrita no 

CNPJ 08.026.075/0001-53, forneceu para o SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL BE: AGUA E 

ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, conforme edital do PR 16/2011 o material abaixo 

relacionado: 

Hidrômeçyos Monojato V: POL. (medidores deyazão) -RELOJOARIAINCLKNADA A315 GRAUS 

r VAZÃO 0141535 o  r 

_METRQLÓGIcA _ QUANTIDADE QesrsRx/Aoosárs _ 

g om Qmax " e IISÉN' QONÉXIES 
ã (m3lh) (m3/h) B (Instalado na 4.000 UNIDADES (ver obseijrsvação) 
E - 0555 1,50 horizontal) COM PINÍTUIRA 

'N I Cargcterísticas'Gerais 
g Medidor de àgua veiocimétrico para água fria, monojato, transmissão magnética, com relojoarãa 
i inclinada a 45 graus. Classe Metrologica_ B, conforme .norma NBR NM 212 (ABNT) e portaria 246 de 17  de---outubro de 2000 do INMETRO com aprovações INMETRO/DIMEL quanto a detalhes construtivos,  testes e aferições. 

Designação do medidor: QN 0,75 (monojato) 
Vazão máxima ou de sobrecarga = 1,50 maíh 
Vazão nominal ou permanente = 0,75 maih 
Vazão de Transição = menor ou igual a 60 Iih 
Vazão -minima = menor ou igual a 15 iih 
Início de funcionamento típico menor ou igual a 8 Ilh 
Leitura Mínima menor eu igual a 0,02"'Iitros 
Tipo de-_Totaiizadorz EXTRASÉCO ou SBPERSECO 
Diâmetro nominai do hidrômeiro (diâmetro da rosca do tube-te) = Ve" - 

Rosca do Hidrômetro DNR = G 3/4 " B (Qpnforme NM 212299 e NBR NM ISO7-1 da ABNT) 
Comprimento de medidor sem conexões = 165 mm ou 115 acompanhado de um tubete longo (90 mm) 

. (ver observação abaixo) 

2-¡ Press-ão de Serviço = 1AMPa no mínimo 

São Bento do Sui, 22 de junho de 2011 

, CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 
É Responsável Almoxarifado 

 CARTÓRIO oo 12 oríêro DE NOTAS 
É caravana com o origin  .¡.:___.1__›,  IÍWJÍI  E31 ÍEÉÍ _ da \-:.I_.tn  

.tz _,,;Í¡Ê_I\”¡'._I;1.IIJIGJ  de  de  
Luíâ Fear?? _ . 

Ramyne Apareczda Leite - Esc. Autor. 

   



medição 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA PE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

A Signatária empresa SAGA MEDIÇÃO LDTA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rosa, 

n° 364, Bocaiúva/MG, inscrita no CNPJ sob o 11° 08.026.075/0001-53, neste ato representado pelo seu sócio 

Sr. Adney Aparecido Costa Siqueira, brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da Carteira 

de Identidade n° 2.885.430/SSP-DF e CPF n° 042.072.866-08, declara, que até a presente data encontra-se 

rj 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. 

BocaiúvaJMG, 12 de Maio de 2017 

dará/sm A ;u AVA, f¡ 8-/ sagáixxieíñéãõttdaf” 
e' CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Adney Aparecido Costa Siqueira 
Diretor Geral 

CPF: 042.072.866-08 
RG.: 2.885.430/SSP-DF 

rãa .-926.075l0001. 'l 
sã.? MEDEÇÃO LTDA53 

' " - Maria Rosa 

' ' O 

L_ BQCAIÚVA-ASG I 

Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 7/ 

Tel: (38) 3251-51151 (38) 3251-4793 _ 5aga@sagamedicao.com.br wwwsagamedlcaocom. 



medição 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS No EDITAL 

A Signatária empresa SAGA MEDIÇÃO LDTA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rosa, 

n° 364, Bocaiúva/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 08.026.075/0001-53, neste ato representado pelo seu sócio 

Sr. Adney Aparecido Costa Siqueira, brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da Carteira 

de Identidade n° 2.885.430/SSP-DF e CPF n° 042.072.866-08, DECLARAMOS, para ñns de participação 

KW no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os 

termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções 

cujas normas lncidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotadosjá estão incluidas 

todas as despesas com imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como os ônus decorrentes de 

contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que 

direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

Bocaiúva/MG, 12 de Maio de 2017 

,Heap/j g ,m 1V¡ AVA, ' 

   
w Mediçao lida. 

J: 08.026.075/0001-53  
Adney Aparecido Costa Siqueira -*  ,n a,  .  j 1_ ___ 

Diretor Geral   rf       CPF: 042.072.866-08 a: Mara safããüâg;a,_q_v WP_  a- 

RG.: 2.885.430/SSP-DF 'sia tam¡ jàg§?lñ_qrçi  @l 
Rüd. BR 135 ng lx-.ntsifoãa s( ' = ;viária aos 

É QCAHÚMA” EMG  
Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 

Tei:(38)325l-5115| (38) 3251-4793 _ saga@sagamedicao.com.br wwwsagamedicaocom. 



L BALANÇO PATRÍMONEAL 

¡Entidadet SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

    ATIVO 1 ' A A 1 ' A V A R$ 10.349.925,97 

ATIVO CiRCULANTE R$ 7.249.919,32 

CNM E EQUNALENTES DE CNXA  .................................. ..F3 1'577'358'§3 . ..... .. R$ 1013539221  
CAIXA z R$ 02,74' R$ 090,75 

Caixa R$ 02,74 R$ 890,76 _  
BANCOSMÕ/Movlnlninn-ENTO u A R$ 73.662,03 R$ 70.392,49 r ñ Banco Brás" SA RFC  .. . . . l . . .  . .Ras àgnêágopt; n n . ..   n R3 0,00.? 

Banco do Brasil SIA _ n_ ____ __ R$ 0.983,01 _  _ 7  R$ 73.122,08 

l 05000 0000100510 0/0 050000-0 u A  n  .... _____ . . : .: _ 052770090- ' A u  R0 00-40 

Caixa Economica Federal p_  l ______ _  _ N lllllll  n  i n  V R$113.717,01 

APLICACAO L|QUIDEZ IMED|ATA _ __ _ R3"'1".7503.014,00 R:$m027.e00:00 

u Apli0ação 520a 00H01" RDB [A     Â   W '-  R$10.00 2 E 1 A R3 303.902,10;  Aplicação E0000 BN  u A 1 1 ___ q' A A n 1nE____R§T202_$021 ' 'A _ R$ 502.453,21  
BB OUROCÁP.  u  .. SÉ zzsáíhãê .. .. . ............ ..  zâesléêí              a 00000   
Caixa Fundo investimento V _ N  970.090,84 n R$ 914,25 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Rs 3.511.909,71 u' 1 l R$ 41545290010  
Contas annRecebêl/“ce ciierltes u  A l  u llll n A uuuu  R$110.4ô6.732,i'8  A  H R$ 4.500.247,54 

Clientes Dii/ersos  l  _  __  V_R§':Ei".406."13-B¡08 7 R$'4.409.052,34 

Titulos a Receber u  _ R$1594,70 _ _ u  R$110.941,70_ 

TlTU/_ÓS A RECEBER ' _ l __ Rs 30.250,93 _ '  l R$ 30.708,50” 

Cheques a Receber _ 7 n  212,76 u  R$ 212,76 . 

R3 ;$353  .  . m; 8.50882 

R$ Mágrált ....... .. .  Ré ãâêelstt  
í :R$1.122,35 A  A _ Ré 1.122,35 z 

n _ pp p . 7 . ................ .-égd..§6À;Àg)..ê 

ICMS Recup. Proj FW do Pequi .......... .. . ..  . n   .   .. _. . Rê O  . .  ................ ..ê.à.olob... 

ICMS SIT a Recuperar R$ 3.897,98"  R$0.897,98   R$ 0,00  . .. .m 1174,57 E 

. .IRPJ a compensar . .. ...................... .. l .  . R$ Zugsmà..- . .  R$.2..ã32'42... 

'ÊRF a RWWR/ã'   H  l ......  n  u 1 R3¡ 6131.11.99. A ..... ..  . . R3 657499 
LG IND. E COM. COLCHOES LTDA  . ........ . n.  ....  $ 0,00  n" . R$ 0m.: 

Pis a recuperar a l n n n R$ 954,92_  _ llllll u _ R$_ 1.893,42" 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES _ _ _ R$ 15.000,00 T n  R$ 12.000,00 Í 

  
 

Cofins a Recuperar 

Contsocial a Recuperar 

V ICMS a Recuperar 

(-) ICMS imobilizado a Recup rar' V   
!Pi a Recuperar 

_S2 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRWIONiAL 

Enüdade: 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Setecionado: 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 0110119016 a 31/12/2016 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

 
Adiantamento de Aluguel 

ESTOQUES 

ESTOQU ES 

Estoque de Prod. em elaboração 

Estoque de produtos acabados 

. Materiggrima, .. .   
DESPESAS ANTECIPADAS 

.DESPESAS ANTECIPADASN l 

" um e Lie. a Âiiàâpnar 

Seguros a Vencer 

CONTA DE COMPENSAÇAO 

CONTA oE ,OOIRRENSAÇÂO  Remêtidos para 15a'. t*  ' 

nnnnnn  a Recuperar"-  n _ 

OUTROS CREDlTOS 

Adiantamento a Fornecedores 

Adiantamento de Viagem 

Adiantamento 'Retirada 

uuuuuuu u(-) Adiantamentos de salários 

ATIVO NÃO-.OETROULANTE 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO q CREDITOS PESSOAS LIGADAS 

7 Empréstimo a Sócios 
IMOBILIZADO n 

!MOÉILIÉAOOES DIVERSAS H 

_Aparelhos e 950155111311135 n 

Aparelhos e Instrumentos 

Aquisição de Bens Consorcio 

Benfeitorias 55111115453. de Ter lllll u 

Computadores e Perifericos n" 

Consórcio GOL 35951511 1.0 H H  Equipamentos de Comunicacoes 

Galpao industrial 

R$ 15.000,00 

Rs 1.1'Ã'5"ÍÉ54,35 

R5 1.143.234,35 

R$ 0,00 

R$ 91.102,89 

R$ 1.055.181,46 

R$ 22.261 ,51 

R$ 1.900,00 

R$ 1.900,00 

 
R$ 501.073,32 

R5 20.741,33 

R3 5.934,20 

' __'R$'Í(135,30) 

.. .22. 261 '51 

7R$ 527.639,10 

l R$ 3.013.955,73 ' 

R$ 19.952,66 

R$ 19.952,66 

R$111.952,33 

R$ 2.939.503,10 

R$ 3.359.935,94 

R$ 114.002,20 

R5 96.426,46 

R$ 77.076,56  
R$7.303,13 

R$ 0,00 

R$ 950,00 

R$ 6.439,30 

       
R$ 1.1 3.139,74 

123.17.243.20 

R$ 32.452,21 

R$ 1.055.439,33' 

........R$ 17.2%.&..,..1é 

R$517.271,19 A 

"R5 1,915,313 

n' O R$151.355,33: 

_ 195.551.900,00 

'R3 1.900,00 _ 

R$1.900,00 

R$ 5.934,20 

R$ (15530) 

'R5 3.100.003,35 

R$ 19.952,33  R# 19'§;;:é6 

R5m1'9.952,33 

n' R$ 3.073.153,99 

R5 35.214.299,20 

_ R' R$337,40 

H ............. .. . Râmâíoñâlss' 
O R$ 124.094,59 , 

............... .. R$ '46 
R$ 7.306,13 

__ R$ 0,00 ' R$ 950,00 

Este reiatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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1119,50, 
R$ 571.210,08”, 

1955532734331 

R3 32.355,35.; 

R$ 6.439,30 z 



BALANÇO PATRIMONIAL 

E Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.0751'0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

      3 9750,34  
_ R5 2.355.753,33 

Moveis e Utensilios    _ n R$ 475.111,25_  " E  n Rs 475.171,75 

Máq. e Equip. em elaboração V R$ 1.149,82...." _ _ nnnnnnnn u R$ 13.452,43 

u R3 53,00    R$ 51.130,00 : 

q AV°i°HF°S 1141129211155 A A , M u ll , A   R1 20152.38 _____ _  144550-“58-3? 

(-) DEPRECiACAO ACUMULADA _ _  R3 157045254) _ _ R$ 175314521) 

(-)Depreciaca0Acur11uIada l E R5'(570.4B2,54) ' u H R$ 055.145,21) 

INTANGIVEL _ __ _ R3 4.500,00 H n R3 3.900,00' 

INTANGIVEIS DIVERSOS __ __ H n  "R3 4.500,00 n l R$ 3.900,00 z 

.PASSNÓ ,,  .. . _  _ _ . .  l  7 V4 _   m 10.á;_ê925,97 \ 

_. bASéR/_ó_ CIâCEEEÂWE _R ;ñttdg-Éííãá .... ._   a ...................   .      
FDnBuN-ECVEDDBES E  __ E  .55053  n  ' ' R§ÃE_5'.'1Í'Ã'5.794,05 

F°m°°ed°' Dive**  _ . __  R$ 3'1é_1'56°'53_._ , R* 3-73'5°7941°3  
EMPRESTIMOSIFINANC. BANCARIOS ' u R$ 835.879,05 a  R$149.514,55' 

_ágnco do áras" SIA _ _ __  . . .  .Rg. 0,00   _ _ . R$ (5,66  
Béaagsottsàgêanão BNBES 11 _ . . . . . _ . . _ _ . _ _ . _ _ . , .  ......... .. .  n 7 R$ &LZTÀBÉ   R$ 3.14839 

BB 39304555 Cartão BNDES 12 ' ' ' I ' ' ' ' ' ' ' I ' " E E  4.543,41 "     n HR$ 3.522,39 

BB 39304555 canào BNDES 13   l _ __ l _ u _ Rs 1.504,42 u n R$1.108,23 

BB 39304555 Cartão BNDES 14  R9 1.534,21” E H R$ 1.241,44  
BB 39304555 Canão BNDES 17 R5 2,52 n  R$ 2,52"" 

BB 39304555 Cartão BNDES 19 H u R$ 0,55 R$ 0,35 

BB 39304555 Cartão BNDES 20 R$ 1.254,05 R5 767.45 E 

Imóveis em Construção 

Máquinas Equipamentos   . .. í   R$ 2 

Rs 53,00 

R$ 67.130,00 
Programas Software   
Terrenos 

   

n “BB 39304555 Cartão BNDES 21 

BB 39304555 Cartão BNDES 22 

BB 39304555 Carlão BNDES 23 
BB 39304555 Cartão BNDES 24 R3 0.82 = 

(-) BB 39304555 Cartão BNDES 25 R$ (0,02) 

(-) BB 39304555 Cartão BNDES 25 À _______ __  ' _ "R5" (0,01) 

BB 40r01990-x 5ANCADAMEJ1GICD   __ _ E E A_ R5  _____ __ _ 7 R$'1?.454,32-  BB Carmo BNDESEá .. __ , _ .   à (Om)  R$ (OD-HE 
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BALANÇO PATREMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

 
 -w 

BB Cartao BNDES 31 

BB Cartão BNDBS 32 

3B351133  34W 

BB Cartão BNDES 35 

BB Canão BNDES 36 

"" "ããwbãnaà BNBes 37 

3B  Burjêãmãa 

BB Carlão BNDEB 39  _ 

 
 

B3 9.539,51 R3 âkiêÇÇàs 

R$ 20.323,84 R$ 18.475,46 

RS 1.602,71 R$ 812,54 

 
 .-Rs 2483.64  . R$   

BB Carlão BNDES 41 V R5 13.312,00 R$ 10.402,87  
BB Cartão BNDES 42 

R$ 5.700,90 R$ 5.423,34 

R3 2.337,33______ R$ 2.145,43  l 7B$ 1.804,87" 

BB 031130 BNDES 44 

BB 03.7133 3140123315 

3B031133 311013343” 

BB 031113331410153 43 7 

BB canao BNDES 49 

BB Canão BNDES 51 

BB 031133 BNDES 52 

n BB 031133 BNDEES 53 

MBB o riào-BNBBS 34m' 

7 Bamoréàito F1xo4o/004317m"  ' % _ _ _ _ 

BB Empréstimo 40/02133-x. _ __ _  R$ 29.533,30 _ 7_ % _  n R$ 23.713,00 

  R$2.941,54 

V' R$ 17.334,13  
............... .. . .R$ 12743514. 

Rs 13.434,21 R$ 13.330,03: 

Rs' a1 222,71 

R$ 3.325,03 

R$ 5.333,33 1 

R$ 3.320,73 

R3 1.743,14 ' 

Â (-) BB Giro Flex 39.304.533 ' R$ 3.827,95 R$ (72B,21)' 

BNB IÉINAME É ' R$ 133.773,33  R$173.307,72 

aixa Economica Fac/Bra¡ R6 0,00' R$ 0,00  
lmcnEF BNDES/FINAME u ' _R$313.333,33 u    R3 33.333,40 

CEF Finame í _ __ í VR$10.666,68 R$6.000,01 

Emp. Créd industrial BNB - FNE g   À R$ 0,00 

Emp. Créd Industrial BNB-RECIN - N 13070.00, 

Empres. Caminhão 40/0169B-.X V ' V n n  RB 0.00 

Empréstimo  40/01712-.5 .  .. . Ê$   .  
............. .. 2  . .   . Empréstimo CEF 18-04 
uEmBréstimoCEF50-20  N   z RS 3.223,45 H  n' u “R$0,02 

Empréstimos Pessoa Fisica !ü 144.000,00 _ 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 4 de 7 



BALANÇO PATRiMONiAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 
Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

    w** _›$'C'”""“"_ 5" ;We - .  Empréstimos Sócios R$ 25.248,05 R$ 25.248,05  
“REINAME/BNDES as 40/01200Í5 n H  3 120.00 u R0 9.043,75      .    ........  
OBRiGACOES SOCIAIS __ 125133500120530 ' ' ' ' ' ' ' ' I ' u R$ 40.209,54 

À ______ . .  .  _R$ ,cmo 

h Rs 0.102,27'  i Rss 7.110/5371 

, á.§..__ã_.§52'2.5 .................. __  , ág__.gvzáólàg.  EGTS.._É____ÊÊQÊ°"'ÊÉ_._ 5 . -_ ............ . 5 .  _ 

INSSaReco/her .e o.   11128133000 ll  R$25_:_§T6›94 

u IRRF a Reooiner u H u l A  1.431 .30   “Rá 1.202.114? 

Pensão Alimentícia  _  _   R$ 0.00_ l  A  R$ 26.40 

Retenção INSS a Recolher À R0 0.00  u' A R$707.00.: 

mOÉÊIGACÓÉSNTRIBUÍTAÉ/AS lllll n A   M A ' R$ 170.200.157  -110123-_16500  õóññiêiãiRécà/íiíiêi? 00 *A A   AAAAAAAAAAAAAA D*   ....... . ®$Íê259íê3§§é A A R1 óàõo 

coi11r.soc¡e1aReooirÁe/ u   A A n A ' A """"" 'R0'__1.501.20  "àóíioàíá 
. ICMS Ãêéwlhe. _ .  . ._  _ u. l R$ 35_3á5l_,35   .  Rg..g.7usaglgi.. 

ICMS ST a Recolher _ R$ 40_._2__f17.42 __ u R$ 31292.72 

ICMS ST Retido Serv. Transp. l R$ 246.48 u l R5 246.48; 

_ílglaReeàiiâer 5 _ .......... .     . ........... __ _É &telaàgsâs _ R$ 6.52328 

,IRPJaReco|her.   _ ................  ......... . í    égom  ...........    uuuuuu lgiiéljãjâeg.; 
oo¡gs2;“;;ec0.h;: A '  ' A i A i  ' ____________ __  _A  i   ' A  i 

A 'Parcelamerito1204764270058 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu u __ '''' 'Í"R0:15.9"12.15W a 

c-wisaReoou/er    .R$H4:"Ê2..:.Í7__ 5 e   5. 154611013 
W Retenção 4,65%-(P¡s,Cofins,CS) l R$ 514.15' u  A l R$7700,41; 

5 , _    . .WRMÀÉBZS  .. Rs qâáàgéá 

_________________________________ __ . R$-77'.1_ÊÊ'.5°. H  R3 36355272 

13o. salarioaPagar  l n .  V   0/00_ _ _ uuuu   
Feñgga Paágç... ,,  .  ,  . ....... ._  ._ n  _ Rs “$6.92  . _ Rg.;1.é_g7lás. 
Retirada a Pagar n R$ 3.322,27 n u R$ 4.753,40 

Salarios a Pagar R5 30064.41 n R$ 30.054,58 

ooRroÁcosà oiveRsAà u " " R$ 200.045",43 R$ 222.050,05 

  5     “ o “  em 
Alugueísapagar _    4     à Opq_ í  n Ésüígaaloog 

Convenio AABB R$- 781 |06-  ._ , . _  ;É H 1é..ag., 

. ____________ __  ,  _ .   "    ' __ "   

Financ. BV Fioanceira S..A.  Contribuicao Confe. a Recolher 

Contribuicao Sind. a Recolher 
   
 

    
Taxas Serv. Melrologicos 

OBRIGADOES TRABALHiS/AS   

Adiantamento de Clientes 

Agua e Esgoto a Pagar 

Este reiatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped  Página 5 de 7 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem dO Livro: 00013 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

Periodo Selecionado: 

 .m4, W  .._._.. Convenio Farmacia R$1.443,73 z 

Convênei-O Praçra Esporte IIII H R5 340,00  
“Estadias -   n R$  .96 

Fretes diversos a pagar R$ 14.121,70 

Ipva e Taxas Detran a Rec. R$0,00  
Lucros a Distribuir  

 
Multas a pagar R$ 0,00m- 

piaurniÊàÊe Saude a 1455515:; ' ' I ' ' I _ 7 W _ E ""  _  R5 1.423,25? 

Seguros a   ................ .. 7  -   .......... .. . ...................... .. , 
Viagens - Compra Passag. Aérea _ _ .........  n __ _ _ R$ 30.473,12  
TITULOS A PAGAR í  519.511  . ' ' _ ' ' I I ' ' ' ' ' ' n N  17.85 

1í1íi§§;";"";'aga1  n 7 R5 49.511,55   R$ 49.511,55 

CONTA 05 OOMPEN5AOÂO E 

CONTA 05 COMPENSAÇÃO 

  
"In-dust. denBens por Terc. ' . ' ' ' . ' ' . ' . ' ' . _   .900.00 R$l  000.00 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R5 '25595457 R5 255.954,57 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO R5 255.954,57 R5 255.954,57 

EMPRESrIMOs BÀBÉSÀÊIDSIFINANC. R5 255.9754,57"” R5 255."9'§4.'57 

5Ém401r01990-x - LP BANNOADA DIG 'RST' .359 95 R5 115.355,95 ' 

BB Cartao BNDES 30 - LP 

BB Cartão BNDES 34 - LP 

  
_ Empréstimo Sócios 

PATRIMONIO uuuuuuuu H R5 5.004.994,35 R5' 5.055.449,45 _ 

PATRIMONIO LIQUIDO R5 5.004.994,35 R5 5.055.449,45 

CAPITAL SOC|AL 

Capital 

RESERVAS BiínunléÂPlTAL 

"Doações e Subvenções 

RESERVA DE LUCRO 

Reserva de Lucros 

 

.....  .1 'Q0000 

R$ 1.900,00 

   
R5 1 1 .55954 

R5 15.725,23 

"R5 0,00 E 0_ 

R5 100.000,00 

R$100.000,00 ' 

R5 57.130,00mm:' ' 

'  R5 57.130,00   'R5 3.529.500,71__'___  R$ 3.926.770,81 

 

  
R$515.000,00 

 
:R5 1,900.00 
R$ 1.900,00 E 

R5 11.559,54 

' ' R$151.725,29; 

BB    -  . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     
CEF Finame - LF  _ _ ÀÀR5 5.550,54 7 n_ R$105.555,54 

E E AME/BNDES 99401012005 - LP ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'R5m77.555,25 R$177.555,25 

. .EMÉRÉST;QBS ÊÉSSBÃà 'JGAÓÃS .......................................... n  aâsEâ-(J-  m 0.00: 
R$131,00 

R$ 100.000,00 

R5 100.000,00  
n ' R5 57.130,00 

R$137.130,00 .  R5 5.575.049,35 

R5 3.973.219,45 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONiAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 3111212016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Periodo Selecionado: 

    
R0( 70170.10); 

R$ 1.242.27o.1o 
  (-) Prejriizos Acumulados 

RESERVA DE CAPITAL 

Reserva de Incentivos Fiscais 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

í Entidade: SAGA MEDiÇÃO LTDA 
Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  
 

      em_ a.. i9:: 

R9 10.349.925,97 Rs 10.929.823,17 = 

ATIVO CIRCULANTE í R9 7.249.919,32 7.393.075,53 

_ CNXA E EQUNALENCAIXA  .. .  . ..................  ,'_005'392,,21 .. R$  
CAIXA R$ 990,76 R3 1.341,57  
Caixa R$ 890,76 R$ 1.341,57 

  
sAiÃicOs C/MOVIMENTO u R$ 76.992,49 ' " R$ 202.666,91  Banco .Brasil SA Rec u u n R$  H R$ 101.450,00: 

Banco do Bras" SIA. V?  _ ....._..._..É.ÊÍ3A1ÍÊ'O§n n  . RS 9104.83.34  
_ 351.3.; .doháêíág _t e CIC ôggáoa-B ............. , . nnnnn Bus.. ááào VÁ .............. ,à _1..a..05á:23.. 

Caixa Economica Federai _ __ _  BS  A  135,17 

APLICACAO LIQUIDEZ lMEDlATA =  _ _ Rss 927.609,96 """""""" H A  R9 999.376,65  
"MApI/icação caixa CDB/ Ros  A  l ' R$ 303.932,16 n  A  345.932,16 

l 19101165050 runaãam   n R$562.453,21!    n* l R$ 432.453,21 r 

--É ouRaéÁPm , ..  _À nnnn  Ríàíàêziàg, _ . .  . Ê§..22...637;§Ê“   7” í  _    ' “Ég ¡'40à_71°)", 

Caixa Fundo Investimento í _  r  R$_ 014,275 _  Ri$ 34.758,43' 

CONTAS A RECEBER DE CL1ENTES R$ 4.545.956,10 m R$"4.670.495,60' 

a Contas-a Éeceber De Clientes" _ R$ 4.500.247,54 a n R$  ,QT - 

clierrtes orva/«QQQ n   _ _E  ' R9 4.499.652,64_ _ R$ 4.651.887,27 

Titulos a Receber  594,70 n   R$  
TITULÓASARECEBER    “tãã-“ãíiêñ   . 596-0134” 

cheuuesaReceber , - ..... . .  _r9212-16 . , . . .... , 5921246 q Cofins a Recuperar _ R$ 8.508,92 H R5 0,0 7  . .. .  .. . É§._..;._2___g&,5_4 , _ . .  . , Rs 5.29654  .Rfw-Rz-ãs  R$900  1-) icms imobilizado a Recuperar _ W À  R3 14.204.491 _     __ H " Rs (1320016) 

, 'bag Rééu;.._.;r°j.F|ér à.;._.;équ¡, __  , ..... _. . H a   uuuuuuuuuuuuuuuuu H   . Fãàúb j.. . . .. ._ .  . à dm l 

icMs srra Recuperar  7 À 7 __ R$3.697,99   ' A  __ R93.a97,96 

IPI a Recuperar * R$7.174,57 n l n _ R$  
lâpia áàêensar  ,   'V .. . .  .. _ .......... ..à 2932.42 _ 77 ._ . . R$ Zgazázê 

IRRF a aaauriarar n  l l a A _ R3 6.674,09" '   R$___6'.67'4,09 

LG IND. E com. COLCHOES LTDA l u _ R$ 0.00 u R$ 0,00 

........(_) BB Pàupança 

 
Contsociat a Recuperar 

ICMS a Recuperar 

Pis a recuperar R3 1.893,42 H ' R3 0,00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 . 
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BALANÇO PATRIMONlAL 

Entidade: 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

08.026.075/0001-53 

    
l Adiantamento da Aluguel 

ESTOQUES 

ESTOQUES 

Estoque de Prod. em elaboração 

Estoque de produtos acabados 

Materia Prim; .............. .. . 

nEnSEEsAsunANTEclPADAs 

DESEESAHSANTEOiEADAS 

H  e TxiLic. a Apropriar 

Seguros a Vencer 

CONTA DE COMPENSAÇAO 

73591.4 os COMEENSAÇAO 

B-ens R;i§§;i¡'ao5 051a 15a.  " 

IMHIAOSTOS A 456055444 ' O 

O WINS-Sua 995355151" ' *O '  ' 

OUTROS CREDITOS 

Adiantamento a Fornecedores 

Adiarttamentuonntiie Viagem 

n Adiantamento Retirada 

(-) Adiantamentos de salários. u 

"uuAtnvo NÁO-CiRCUI-;ANTE 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

CREDITOS PESSOAS UGADAS 

Empréstimo a Socios 

IMOB|EIZADO nnnnnn u 

V liiil-OBIIJZACOES OiÉ/ERSAS 

Aparelhos "Elquioameoltos 

Aparelhos e Instru mentos 

Aquisição de Bens Consorcio 

Benfeitoriastnelm Imoveis de .Ter 

C0mputadores e Periferioos - 

Consóroio  Special 1.0 

"umuEquirpamentos de Comunicaooes 

Galpao Industrial 

"R5 12.0.00 

________________ ._ m “0818974  l 1231724520 

n R$321.452,21 

R$ 14.405e.459“:§3 ' R$ '1"7'."'271,19 

 
 R$.17.2?1lí9  

R$1.315,53 

R$145.955,35 

"Rs 1,900,009 

"515911900007   
R$ 571.210,08 

R$ 532.734,33 

R$ 32.656,85   
¡ tttttttttttt II . ,2516116551991  R5 5"."100.'005,55 

1551995255 

R519.952,55 

R$219.952,56 

 

93-73207656 

R$ 124.094,59 

R$ 96.426,46 

 

............... ..   . 

l R5 5.984,20 - 

R$__3.075.153,99 

R5 3.544.299,20 

R$ 537,40 

u R'§""7.306.13 

.......... .. .R$ 950.00 

R$ 6.439,30 

  
R$ 550.259,53 

'R5 055.259,53 , 

R$ 05.501,40 

125.55.331.74", 

u mas 735.575,39 

R$ 7.935,55 

R$ 7.935,55 

M5411: 577.20' 

R$ 7058.35 

R$ 757.050,72 3 

R$ 709.174,50 _ 

R$ 42.057,22 

R$ 5954.20  
R$ (15550) 

R$ 3.545.744,54  
R$ 19.952.156 

R$ 19.952,55, 

R5 19.952,55"" 

R$ 3.523.491,98  
' ' R54.355.923,21"E 

, , _.__,Ê;____;;7,40  
Rs 77979976462 

EHHR$ 139.913,63 

R$ 95425.45 

R$ 9.150,79  
R$ 0.00 

R5 950,00  
Rs 5.439,30 
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Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 0110112016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 
01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

BALANÇO PATRÍMONEAL 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

   
Maquinas Equipamentos 

Moveis e Utensilios 

Máq. e Equip. em elaboração 

Programas Software 

Terrenos 

'N  1095.11.95 ^“*.F.?..'É.'.Í..°“9'Ê1i   __________________ n 

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA 

(Bainuliiepracia-ciao Acumulada n 

|NTANGlVEL 

INTANGIVEIS DNERSOS 

Prtlaícliramasísoftware 

_ PASàNÓ _2 _.  
'Eiisénxià 5145;; iLANTE"  "  

Fornecedor Diversos 

EMPRESTMOSIFINANC. BANCARIOS 

Blari0o do Brasa SIA H 

BB 39304555 Car1ão BNDES 11 n 

n uuuuu EB 30001555Óa-rtã0 0.111.055  
i DBiiSQSO45SSHCar1kaDIHDNDES 13 

BB 39304555 cartão BNDES 14 

BB 39304555 Cartão BNDES 17  BB 39304555 _Cartão BNDES 13 

BB 3930455504515:: BNDES 20 

0B0m59304555 Cartão BNDÉnà 21  "BB 739304055031100 BNDES 22 

BB 39304555 Carlão BNDES 23 

BB 39304555 Carlão BNDES 24 

i-"imiàe 3930.4555 Cartão BNDES 25 

(-) BB 39304555 0.5.1150 BNDES 20m” 

MBB 401019900( BANCADIA DiGICO 

i  BB 0.51150 BNDEÉVZQ  
BB Cartão BNDES 30 

  
R$ 13.452,43 

R$ 63,00 

n R5 67.130,00 

"R5 20.053,33 

R5 1701114501) 

R5""(70B.1Ãi5,21m)' 

R$ 3900.00 

R$ 3.900,00 

R$ 3.900,00 

.B3 19»319›92§›9? 

R3 5.008.521,05 

R$ 3.735.794,06' 

R$ 1.241 ,44 

R$ 767,45. 

R5 1.593,99 

' R5 0,025 

 
. R$ 19°” 

R5_ 17.404,32 

R$575.527,31? 7 

R$ 1.100,23 

R5 5.927,41 

R5 97.504,34 u R5 117.126,80 

R5 2.053.733,33  R$ 3.203.291,33 

R5 476.131,78 R$ 470.171,73 

R5 13.452,43  
R5 53,00 

Riii===07.130,00 

R551 150.113,13 

R5 1353431 23) 

R51_0_53.431,2sj . 

_ R$ 3.300,00 

_R5 3.300,00  3.30000  R.1..1°-929:92?»1? 

____ _ 053.735.704,06   7 A “R5 4.403.344,40, 

......... .. Ri ?ttgjáãkãá  . . m ;Sglãgâaao \ 

............... .. .Rs 0m. .    
7 R$ 3.148,00: _ 

 
R5 2,32 

...  m. oláà 

R5 200,92 

R$ 573,95 
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i R$ 517.09.153.20 _ 

R 4.433.344,43 

"5151233109 ' 

R5 701,60 = 

R5 330,321 

i R5 11.042,30_  
. . .Ê.Ê.._i°'°i..i.. 

R5 4.000,25? 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Período da Escrituração: 0110112016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Seiecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

    BB Cartão BNDEs 31 R$ 0.00  BBB @BBB0 5145353?     É* 1." 

....36 Cartão BNDES 34  . .   .ñfi4ízti4ô .     ........  R$ 5.66.7160 

BB 93"” BNDES 35   ............. .. B B* M”  B B “BBB1 

BB Cartão BNDES 35  B B __ R$ 7.2__e__1___3B.75  B R$ 4920.5¡ 
BBBBBBBBcartào BNDES B3B? R$ 13ÀÍ§B545 B B  R3 1BBBBB2J4  
áàóanâ;...á.úDE§..5B  _  .......................  ......................................... .. . . ...Rsmâgfl ............. ..  E3690. 

.à_à_Canã°..àNDES.à.á. .. . .  . .  .  ..E§....êl9?à|1$.. . ..................... .. . .......R$ 1.7.6; 
BE.óanã;...BNDEé.ÂÓ _ ..     .. H  .m   .. ..  . àsuãaáéáfh.. 

  
  

BB Cartão BNDES 41 í  R$ 10.402.137 _ R$ 75399.47 ê 

BB Cartão BNDEs 42 _   _ BR$ 3.500,05 _____ __ B  B B RB3BBB.551,57 _ 

.......... ...à óààãófihb ES às..   . . .. _ .   H   . . ..1 370,19 

B BBBBCBrBtBBBoBENIIBJBBEBEBIiÉ _   BBBl-'t$BtB.2É_é,BlB1_:_ """"""""" B B B  __ R$BB5B21__B B0  
B BB Cartão BNDES 49 B B B B B uuuuuu 2.941,54 _ uuuuuuu  _ __  BBR$BB1.707,B'BrÊ 

BB Cartão BNDES 49 _ __ _ _ R5 9.325,03 _____ __ _ B BRs 9.375,50  
BB Cartão BNDES 51 B Rs 5.593,03 B B R$ s.405BB34 

BBBBCaNBBBBNDES 52 B B B B B B B B B R$BBB3BBBBB20J3 B B3 2.249,42 - 

. BB carão BNDÉSE  . .  . . . .n .. """""""""" H n   VR  É?? 73.3 nnnnnnnn  ..   
.......... ..g8 Caáà; BEBÉ 54  .. ..   . .. . É   R    . .$53.30  

BB Credito Fi›i0BBB40l004317  B B  B B B BB _ 7 B _ 1:0 1BBB§ÍB1B3,1B4  
,W BB Empréstimo 40¡021a5-x.  B B R$ 23.715,00 _ R) _ B BB BBB3 ÃÊBBB97B,50BBBB 

   

 
BR$1BJB4Í1B4 B  

1-) BB Giro Flex 39.304.533 R$ (72521) R$ (72321) 

BNB FINAME  B B  B B B B B R$179.307,02  R$171.836,00 

BcaBiÃBiãBBEóorBiBãmica Federal  B B B R R3 0,00 __ __  R$0,00 

DEE BNIBJBESIEBINPtitIBiBE 63333.50   B B  BBBBBB BBB5 ;58.00BÉBB.BÁ2B 

_éEE....E.¡ná.m;.........    -   . ................  .............  . R$.àl_6o0.:61  . à 5..à;à'à.;.. 

Emp. Créd tndustrial BNB - FNE R$13,00  R3 0.00 

Emp.Créd Industrial BNB-RECIN B R$0,00 B B R3 0.00B. 

Empres. caBminhãoB 40101 seis-x B B B B R$ 0,00 B B R$ 91.095,25 

BEBmpréstirno BB 40¡01712-5 B _____ __ B0BB__B1_54.155,s2 B _ _   _R3 107.9__1____5,e1     . ..............         
EàbréstimobEF 505.6 . .. ..  É R . .Í R  ............... ..Rss um -   .   ...m Omi-Ê 

Empréstimos Pessoa Fisica R$ 144.000,00 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Enüdàdeí SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Periodo da Escrituração: 01101/2016 a 3111212016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

  
mpréstimos Sócio; 

n "ÊINAMEIBNDES BB 40/01290-5 

Financ.  Financeira SA.  
OBRIGACOES SOCIAIS 

Contribuicao Conte. a Reooiher 

cOnÍÉiEJJ-.cao 010d. g ReQÇÇiEQ; 

FGTS a Recoli10u1uu n 

"MAEÇjss a Re00iher 

.. mRF.. a ..àgdolher   
Pensão Alimentícia 

Retenção INSS a Recolher 

l  
a  a Recolher 

C0ntr.S00¡a'i"a Racolrier 

' ICMS A Rec0lh0r ' ' 

ICMS ST a Recolher 

ICMS ST Retido Serv. Transp. 
IPI a Recoiher K W 

' Rbjmàmãecoingi'  a Recoiher n n 

Rarceiamenr11o 120476412700150 

Pis a Recolher 

Retenção 4,65"/u-(Pis,Co|ins.CS) 

Taxas Serv. Metroiogicos 

001210 00E07RA0ÃLHIsTAs 

u 13oníméaiario Ragar  
.Fadas &Bag; .........  
Retirada a Pagar 

Saiarios a Pagar 

OBRIGAÓOES; DiVERSAS 

Adiualrttamento de 01100155 

_ Agua e ESQUI-oa Paàar  (-)Al0c_;u0is a Pagar 

Convenio AABB 

  
 

 

  
R$ 25.240,05 

R511... '843-75 

R$ 2.400.333". 

....  '35 49.13.9954   1400701011007 

R$ 5.200,09 

R$ 26.576,94 

Rs 1.297,44' " 

R$ 20,40 
R$ 0.00 A ' 

R$123.155,13 

R$ 0.00  Rs 2d...;.à8l1.á..  
WRH5027.503,97 u 

R$507.292,72 

R$ 200,40 

............â.$.&523'2.8 

'1001437500 

W7R0"'("1:10,01 0) W A 

R# .T0ó.|4.i............._ .. 

u "M100 10000.23 A 

R0 070.100-2? A 

R0 0.100,43 

R0 41.097,00 

R0 4.753,40  "00à0.554,50 

R$222.050,05 

_R0 139.100,20 

R$ '1".500,00 

R$ 1.1 10,00 

R$ 25.240,05  
R$0.502,50 

R$ 2.405,75  
R$ 47.775,05 

R0 7.117,97 

R$ 0.00.0147 _ 

R$ 32.204,39 z 

'R0 1.059,02” 

..  m:  É 

7 R$ 330,00 

Rs 120.004,23 

'iâ'"0"_2.439,02 

n Rs _._591,20"§ 

R$130.522,19 

R$ 37.292,72  
R$240,40 

' 'R0 10.902.130 g 

, R$0,00: 

R$0105,65 , 

R$710.639,05 : 

A R$ 505,00 _ 

A R0m0'42,09, 

' R0 1.900,23  
R0 03.014,79 

l 'R$122.102,03  
R0 39.000,04 

Rs 1.435,74.", 

R$ 257,00 

R0 270.900,00" 

R$232.475,32  R$ Opa 
R0 ('10.000,001_ 

n 'R0 1.320,00 

 

*i 
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BALANÇO PATRWIONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 
Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

    
¡nr-  R9 1.443,73 __R$ 1.939,59 Í 

.ÊÊÊÊ....§Í°'°°  . R333°~°° 
R9 951.93 R9 2.13 

Fretes diversos a pagar R$ 14.121,70 R$ 14.121,70 

Convéncio Praça Esporte 

Estadias - RVS 
 

ipva e Taxas Detran a Rec. _ RS 0.00 R$ 0.00 

Lucros a Distribuir R3 15.000,00 R$ 0.00 
 

..Ml/tias Êfaga'. .. . ____ ..   .   iiiiiiii  iiii n Ri¡   i  °'°°e 

P'a“° d” Saude a Remm” i  .W 7.4231???   FÊ§..?'5°3'2B 

Seguros a Pagar .. _____ ..   Fã 75192.  .. . . _______________ .. Rs.  z 

Viagens - Compra Passag. Aérea    2  r H     
T1TULOS A PAGAR _R95L5ji35_   , _ R$749.511,65 

. .. .. . .  .  ..à ;E51 1.8.5 _ . . ............... .. Rs &iglsíá/Bã 

..  ......FWjmlgó.a.,oó..í  __  R9i1.9_00m.00 A _ _ 'R9 1.900,00 

PASSIVO NÀO-CIRCULANTE  T' R9 255.954,37 H R$223.161,10 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAzo R9 255.954,37 R9 273.131 ,101 

i i EmPiREsrrnhicn-s BANoARi0s/P1NiANc. i i i i i   R$ 395.954,07 i A i A R9 355.954,37 I 

BB 40/0m1990-x i-"LP BANCADA DIG __ H A R9 113.333Í93_______ i _ R9 113.333,93" 

i BB canas BNDES 30 - LP _ i "R 11.339,04 i_  R9 11.339,34: 

BB Cartão BNDEs 34 - LP i ____________ __ T _ _ _ R9 13.7 _ R9 1190721923 A_ 

BB Carlão BNDES 33 - LP .  _RSS 20.494,75 _ __  R9 20.434,75  
CEF Finame « LP R9 3.333,34  “R9 3.333,34 

A P1NAME/9NDEs 131340701290-5 - LP R9 n.ess,àá""""' H R9 77.553,25 

mgRÉéçlMos ÉESSÓÀS UéÁóAS .................... .. .. ............ .. .....mn-raw ?Ylggmêlãá 

. E.r_i.1_§réàtin;à.g.àéiàg  .  . .................. ... nnnnnnnnn n _ í í _____ H n í À í - _m 1.; 20623 =  Aramowar E _    “  
PATRIMONIO LlQUlDO ____ _ __ ____________ "R9 5.035.449,45"  “R9 4337/:002931  
CAP|TAL SOCIAL ' R9 100.000,00 u R9 100.000,00 

Capital i i R9 100.000,00 i "R9 100.000,00 g 

REéÉÊVAS b...I..:..CAP|TAL .  . .  n . .   RSGTJIÊP-lbo ..  Rs artaom 
iiiiiiiiii 'Ooaçõesne Éubvenções. n i i i  30,00  _ _ R$ 62.030,00 

REsERi/A DE LUÉRO i l _  i i R9 3.373.049",35'______ __ u  R9 3.4531_ 03,71 

 
Titulos a pagar 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 

CONTA DE COMPENSAÇÃO 

   
1.13051. de Bens por Terc. 

 
   

Reserva de Lucros R$ 3.973.219,45 R$ 3.850.219,45 
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L BALANÇO PATRIMONIAL 
Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 
Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 
Periodo Selecionado: 01 de Abri! de 2016 a 30 de Junho de 2016 

       (-)PrejuizAcun1ulÀa_t;os Rá (ía/nono) R$ (3524155/4) z 

RESERVA DE CAPITAL __ R$1__._242.270,10 R$1.242.270,10 

1.4411" i'.242.27o,1o Reserva de Incentivos Fiscais R$ 1.242.276,10 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
..i 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 000112016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 
01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

CNPJ: 

Periodo Selecionado: 

08.026.075/0001-53 

   
ATIVO 

ATNdCIRéuLÀNTE......_._  . __  _______ __ . $ 133307853 

"REIÂIEXAEEC1U10ALENÍE§DE0Â1XA I _ _ ' I _ ' ' ' . '  O  H """"" n R:'R§m"1.0e7.407,1:0 

CAM ..................... . R;.._.;.341;á;. 

Caixa R$ 1.341,57 

.Éáíêkjs CÍRÂÓV1MENTO   .  .R$.2Ó2.6B6,g1 

Banco Brasil SA Rec 
"Rss 101.450,00 

Banco do Brasil SIA 

R$ 10.929.823,17 
 

R$ 91.048,34 n 

 

Banco do Nàmese crc casaca-eum.”   ______R§m"10.0§3,40 

Caixa Economica Federal IMR$ 105,17 

APLICACAO LIQUIDEZ |MED1ATA R$ 083.157.6.135 

O Ara-Inicação caixa coei Roe  R$ 349.932,10 

Aplicação Fundo em __ R$ 492.453,21  AP  ...........................................................................................   ,_ __   
11887914414 lí ........ ..R$09.101 O 

Caixa Fundo Investimento  R$ 34.758,43' 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES uuuuuuu u _ z R$71.570 n  
llllllll "Olontas-a Receber De Oii-iremos   O R$m;1'.0'52.481 ,97 ' 

CIienIe-s-“Diversos """ " _ Rs 4.051   
l7itulos a Receber llllll n __  W 

“TITULOSA RECEBER nnnnnnnnn n I n “R0 0.013,03 l 

a  ..............   
"' Cofins a Recuperar R$ 0.00  ;Recuperar _ u 5,295,574 

ICMS a Recuperar RS 0,00  icms irnobiiizado a Ren-separar R$113.200,10) H 

H ICMS Recup. Proj Flor do Pequi _n R$   -   .   
IPI a Recuperar R$ 0,00 

IRPJ a compensar R$ 2.932,42 

IRRF a Recuperar 
V W .IHQGEIND. EECOM. COEOHOEÉ LTDA _ MR$ 0.00 

Pie a recuperar 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R5 12.000,00 

Rs 0,00 u 

R$ 6  .09  .. 

 R0 17.400.088,77 

R$ 5.653,16§ 

R3 5.653,16 

R$ 527.001,19 

R$ 0.00' 

R$ 502.909,21 

041,93   
R$ 50,00 

R$ 904.334,42 

R$ 386.113,01 

DO l _______R$,<49E_-.71> 

R$ 14.805.919 

rVR$_5.260.478.73 

R$"s.045.310,07  
Rs 5.044.715,37 

R$ 594,70  R$ 200.160,05 

R$ 212,75 

R$ 0,00 Q 

R$ 5.296,54 

RS 58.868,73 = 

R$123.779,77) 

Rs 5.740,00: 

_R$3.897,93   RS 0,00  R0 2.002,42 

R$ 0,00 

R$ 150.000,00 . 

R$ 0.00 

R$ 12.000,00 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital ~ Sped 

Versão 4.0.2 dc Visualizador 
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í BALANÇO PATRiMONlAL 
Entidade: SAGA MEDlÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Período Selecionado: 
01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

ñ DESPESAS ANTEÉÍRÀDAS 

Estoque de produtos acabados 

u 1111110011741 DE COMPENSAÇÃO  

Estoque de Prod. em elaboração 

Materia Prima 

DESPEMSAS ANTEClPADAS 

l l [EVA e Tx. Lic. a Apropriar 

Seguros a Vencer 

CONTA DE COMPENSAÇAO 

 
Adiantamentos de salários 

1111111 . 5581458140 

111111 ..mñwà 
1  735.676,69 

_n 7 H R$   .............  733.555 

R$ 877,20 

R3 7.058,35 

R5 1.900,00 

R$ 1 900,00 

  

      R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

ESTOQUES ....................... . .R§9~'›8:269›53 R1 482 539.14 

ESTOQUES R$ 959.259,53 452.539,14  
R$111.353,10_ 

R$ 34.325,49 

R$ 429.957,55 

.779,55  
R5 ,57 

R$ 14.341,09 

  
R5 1.900,00  
R$ 1.900,00 = 

Bens Remetidos para 1nd.  1.900,00 n _ _ l R$ 1.900,00ã 

1111170570514 RECUPERAR 7 R$510,00 1 A  1351114511510' 

,IMS-S a Recuperar  _  0.00  
OUTROS CREDITOS __________ __ R5 757.050,72 1 R5 524.117.117,39 

A ' tamento a Fornecedores R$ 709.174,60 R$ 474.484,11 

tameàó  Viagem  . . . . . . . . . . . _ . _. . .......... .. àssosizz R$.à1 'Bazar 

n_ Adiantamen10  nnnnnnnnnnnn n y r    ________  :   
H r  2.481,25, 

Ànvo NÃO-(NRCULANTE nnnn u  AR5_3.54A5.744,54ÍA  _ _ _ _ ' ' ' ' I ' "R5 3:752.905,79 : rj REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.519.952,55 u 'R$119.952,55 

7' CREDITOS PESSOAS UGADAS R$ 19.952,55 R5 19.952,55 

Emprelstimo a 'Sócios  "    R3 19.952,55 

H IMOBILIZADO 

rmoaiuzAeoEs 011/ERsÁs 

 R5 3.523.491,99 1 

R$ 4.355.923,21 

R$ 19.952,66 - 

n R5 3.730.253,13 

R$ 4.591.245,95 

Aparelhos e Equipamentos l R$ 837,40 V _E É$ 3.220,52.? 

Aparelhos e Instrumentos R$ 77.076,56 n_ E$ 87.276,19 _ 

Aquisição de Bens Consorcio l R$ 139.913,63 R$ 94.6.6042 

131511151151155 em 177151115151135 Ter llllllllllll n 03 96.426.40- R$ 96.426,46 

àeemwmmm 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5955 jeems 
Consórcio eoL 91115155151 1.0  R5  _ _ _ _ _ __ ' 'R5 2.195,75* 

W Eucàuipamneuntosyde Comuniêacoes ____________________ u 9  R5 950,00'  _ """"""  1111159750700 

Gaipao Industrial 7   6.439,30 __ ________ _6  

[R5 14.779,55 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Pú 

Versão 4.0.2 do Visualizador 

btico de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONÍAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 0001/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 080260751000163 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

      , ,  _ fi*   .  _M ,LW N  
lmóveisrom Construção - K VR$ 117.126,80 _ E35 252.629,31 . -mmw .www AAAAAAAAAAAA 

Moveis e Utensilios . .......................... ..  n    . .E  . Rs: SQSBMYE 

Máq. e Equip. em elaboração u  R6 13.452,43 R$  
Programas Software  __   __ H  R$ 63,00 

n Terrenos R5 07.130,00 u u R5 67.130,00 

Maquinas Equipamentos 

;N n Veiculos Automotores; , V R$ 113.883,18  H R$ 113.883,18* 

(-1 oEPREcIAcÀo ACUMULADA ,  "R5 (863.431,23) R5 (95099252) 

(é) 1053355155515 Acumulada.  ' u 1 _________ __ l _ ' *R5 1503431 23)   (9é'0.992.52fi 

INTANGIVEL  _ , A E R_5 3.300,00 R5 2.700,00  
INTANslvEls DNERSOS nnnnn n . - ..RI-Ê 3'.5.a.6.6.ó .. .  R$ 2.700,60... 

Programas/Softwalro"  A  R$ 3.300,00 K n =  
MEAÊSIVO E u  "1j0:._929.523,1 7 _ u ' R5___1__1.474.525.2a 4 

5111351125 émiêúmmfê""   R5' 5.759.'1W5É,25 A n '  ' ' R5 51.005.072,45: 

FDE-t-&IHECEDWORESE  u  ' _ __  __ 'R54.453.3Ã'1:4,45 u ' "  'R53'.945.457,10° 

Fornecedor Diversos  n l 7 R$ 4.183.344,48' K R$10: 
EMPRESTIMOSIHNANC. BANCARIOS n R$ 739.299,50 _E A R5 1.355.131,57 

E Banco a5 Brasil SIA l  u u u ' R5 0.00 u ' " E n u  5150,00 

BB 3930.4555 Cartão BNDES 11 n _ R5 "1.993,53 _ __  __R5____5_0_7,75 

u BB 39304555 Canão 'BNDES 12  2.351 9  __  R$ 1.200.443 

"as219557355035353.;7505550557Aoa - , 1     5125126 
BB 39304555 Cartão BNDES 14 __ R$ 535,32 R$ 424,55 

BB 39304555 Cartão BNDES 17 A  R5 2,52 V A W A n  u "R5 0,00¡ 

BB momàcangá BNDES 19  . .. .  . .    . . .. Ré 6.86  . . ...........R$ 0.06.: 

(-1 BB 39304555 Cartão BNDES 20 u n n A  _ 13525392 _  H R5 (70.21)z_ 

u (-) BB 39304555 Cartão BNDES 21 A u n H l E ' n u ' " R$ 575,95 l A 3155111434") 5wmmww7  oww  5m 
5B 39304555 03"” BNDES 23 .  n .. 3.3 913.2. .  . R5 “'90, 

BB 39304555 Cartão BNDES 24 R$ 0,52 R$ 0,00 

BB 39304555 051155 BNDES 25 n u R5 (0,02) n' ' ' A """"""" 'R$0,00 

BB 39364555 Cartão BNDES 26     R$ (9191.)  .. . n  ..  m .ado 

BB"40¡01990-x BANCADAD|GICO u w n , __ __ HILR$ 11.542,55 _ ______ _R5 5.521,44 

BBÍCarIãO BNDES 29  í , _ ' _ __ __ A R$10.011  n' R$0.00 

BB Cartão BNDES 30 __ l R5 4.005,25* R$ 2.033,01  

 
 

    

 

   
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 0170172016 a 3171272016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

a5  y O ;É .  x 

      

 

 

 

BB Cartão BNDES 31 R$ 0,00 R$ 0,00 

BB Cartão .BNDES 32 __ R$11,71 R$ 0,00 

BB Cartão 614.01.165.54  R5 5.007,50 R$11M2i5§0,68 

BB Cartão BNDES 35 A R$1011,01 R$ 0,00 

BB Cartão BNDES 36 , 7 _ _ _ _ _ __ R5 4.920,67 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu n R$ 2 492,54 

BB cartão, B§5Eg..à7 _____ __ _ ___________________________________ __ ,Réíg-giàlwi  __ ,.,R$ Mvmàloa  
..àigzíañão ÉNDÉS 38.. _ ________________ __ R$ 0.00 ,m 0m  

BB Cartão BNDES 39 

BB Cartão BNDES 40 

BB Cartão BNDES 41 

Bs 4.543,51 

BB Cartão BNDES 42 R$ 8.661,57 

BB Cartão BNDES 44 R5 5.146,99 

BB Cartão BNDES 45 R$ 1.370,19 

BB Canão BNDESI4SÍ A 

BB Cartão BNDES 413 B5im“1.707,77 

BB Cartão BNDES 49 R$ 8.378,60 

BB Cartão BNDES 51 R$ 5.406,34  DES 52 

i BB 003111155511063 53 

BBiCartão BNOEs 54 

BB 015611-5 E¡xo40¡004517 

BB Empréstimo 40m2135-x. 

1-) BB Giro Flex 39.304.533 

BNBuEiNAME H u 

i B$ 903,73 

RS 27.897,50 

R$ (72821) 

Caixa EconomicamEBderal i n R$ 0,00 

CEF BNDES/FINAME 

CEF Finame _ B5 5.333,34 

Emp. Créd Industrial BNB - FNE  0,00 

Emp. Créd Industrial BNB-RECiN R3 01.00 

EimBres. ,Caminhão 40l01696-X i nnnnnnnnnnnnnnnnn  91093.25 

Empiréstimo 65740101712-'5 B5 107.915,61 

Empréstimo CEF 18-04"  
"mmEmpréstii-no CEF 50-20 R$  

Empréstimos Pessoa Física R3 14400000 

Este reiatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitat - Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 

R$ 7.398,47 a 

"RS 0.00 

R$ 1.743,14 

i R5 56.333,42 

A Es 1.?0'Ã"f1% ' 

Ê$ aétao .,   
R$ 2.240,42 

 171.836,58 

R5 1.297,02 À 

R$ 2.522,40 

R$ 4.295,69  
R$ 3.523,02 

R$ 4.854,41 

N B$ 552,42  
R$ 0.00  R$ 433,80 

R5 7.915,09 

Rs 5,117.99: 

R$ 1,141.52 

..RWBBS 

F*.1__Í~ÉE_:_ÉÊE›5Ô 

2,222.11   27.077,00 

R$ (72821) 

R$ 164.365,44 _ 

R$ 0.00 

R$ 53.333,44 

R$ 2.565,67 A 

R5 225.000,00 

R$ 525.000,00 

B5 57.023,97 

R$ 51.656,50 

R$ 534,01 

Rs 0,00 

R$ 144.000,00  
Página 4 de 7 
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BALANÇO PATRlMONlAL °5° mes', 

Entidade: SAGA MEDÍÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

CNPJ: 

Periodo Selecionado: 

0802607510001 -53 

    

5” 

 
 

 
   

Empréstimos Sócios ' WR$ 25.248,05 = - R$ 20.248,05 

FINAMàÉÉEJÉSÊB.40/012905 Rá 6.56250 ............................ .. Rááàzatzs 

Finano/BV Fin'a'11'0';i'1;"S.A. 1 7  _ Rs 2.105,75 RS '240575  
OBRIGACOES SOCIAIS R$   n R$ 416.631,66 E 

Conlribuicao C Recolher R$ 0,00 H   
Contrihuicao emu. a Recolher R$ 7.117,97 u Rs 7.117,97 

FGTS a Êecolher V     a Recolher _____ __ 7 #5323400 'R$101.457,31  
1111111111 R.;;;;;P;R......:.. 7777015591127” _R$1.607,20 

Pensão Alimentícia _______________ _  H P$ 26.40 R6726.40 

Retenção INSS a Recolher = ............   R0 3007,00 

oáânéàbôêêÉalat/?Àae/«s  0 R§1EEÍao4,2-a  W R§000176.2s7,\23   _   ._ _ ,   
c..;.;s;.í.í;”§.;;;..... " %%%%%% g,  i5"""'i=e§§g_.eá1,11;  l R$151.222,19     771sà«.4es.ss 

ICMS ST a Recolher _R§____:1_7.2e2,72  R$ '07'."202,72 

ICMS ST Retido Serv. Transp. R$ 246,48 nnnnnnnnnnnnn  1246,48 

lPlaiReoolher 7 R5 16.962,00 64.449,57 
IRPJ  a 'R3 0.00 R6 3757700111 , 

ISXS a Recolher u R$ 495,65 00495.65 

Parcelamento 120476421011168 R$ 13.639,05 

Pis a Recolher _R$  
Retenção 4,65%-(Pis,Coñns,CS) R$ 942,69 

Taxas Serv. Metrolognicos R$ 1.966,23 

_ OBÉÍGABOEá LHISTAS ........................................ .. r B$    82118.6; a. Pààár... _ _ , ................ .. _ _ _  
â.a.p;à,ar . . .  ._ nnnnnn n  

Retirada a Pagar R$ 1.435,74 

salarios a Pagar R$ 257,88 

OBRIGACOEÉ DIVERSAS R$ 276.906,06 

Adiantamentooueltítlientes 7R$ 232.476,32' l n 

H _Agua e Esgotoa Pagar n n R$ 0.00 

(-) Ãlugueis a Pagar R$ (13.660,0D) 

Convenio AABB R$ 1.326,06 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 

Rs 12.502,50 

R$511.906,00 

R$0015,12: 

E R$1.968,23“Í 

R$102.905,77 3 

R$102.028,02_ 

1 n R$:m1"0.273,84m: 

__ __Wêg.à..;;g_.0.4 n  .__.R$,204.52  
R$ 204.037,20 

R$ 144150045 

R$ 607,34 , 

R0' (910000) 

R$ 1.521,06  
Página 5 de 7 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01101/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Selecionado: 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

   
Convenio Farmacia 

Convéncio Praça Esporte 

Estadias - RVS 

R$ 1 .Q3959 

R$ 330.00  
Fretes diversos a pagar 

lpva e Taxas Detran a Rec.  
Lucros a Distribuir 

Multas a pagar' 

Plano de Saude a Recolher 

Seguros Pagar K 

Viagens - Compra Passag. Aérea 

R$ 14.121 ,70  __ m; oleo 

R$330,00 

R$0,00 

R$ 3.503,23  M1513 3.433,23 

P?? ?3-25165 

 

   

R$ 2.455,71# 

R$ 360,00 

R$ 6.345,84 _ 

R$ 14.121,70 

 
Rss' 3,1233 

R$ 1 3. 1 80,60 

R$ 24.747,29 

 
TITULOS A PAGAR ___ R$ 49.511,35  RS 49.511,35 

uuuuuuuu '1110135 a rpagar”  m  R$ 49.511,33 "Hs 49.511,35 ; 

CÓNÍA DE COMPENàÁÇÃO ________________________________________________ __ __ _ .Í R$ ,1 1906,66, 

CONTA 5ÊMEÓMPEN'5AÇÃO - , __________________________  . 311-950-00 

0771111511. da 0031011:..." 7 uuuuuu u' R$ 1.900,00 _ _ R$ 1.000,00 ' 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ______________________________ __ R$ 273.131,10_ R$ 317.390,82 
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO R$ 273.131,10 A ' 

EMPRESTIMOS BANcAR1os1FINANÉTNN u 

A BB 4oro1990->'<_:L'P BANCADA DIG u 

BB Cartao BNDEs 30 - LP A 

BB carrão BNDES 34 - LP 

BB Cartão BNDES 33 - LP 

CEF Finame - LP 

n'm'WÉ'ÍÂÃE1'EÍBNDEs 131340101200-3 :LP 

WEDEEESTIMDS PEssõAuSuuLuiêuADAs 

Eñêégüààéácios .. _    _ 

. ÉATÉMONIO _  
PATRIMOMO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

RESERwAs !DE CAEITAL 

Doações e Subvenções 

RESERVA DE LUCRO 

Reserva de Lucros 

R$ 255.954,37 

P0 113.303.953*  1.a 68934 

R$- 13.723,23 

R$ 20.424,75 

R$ 8.333,34 

R$ 77055525 

B3 17.200,23' 

Rs 4.367.503,31 

R$117.206,23”  
R$ 4.867.503,81 

R$ 100.000,00 

. _às 1bo-ooo,bo.......... __ 

R$ 67.130,00 

R$ 67.130,00 

,R5 3.458.103,71 

R$ 3.850.219,45 

R$ 317.390,02 

' ' R$ 233.931,37  1133331133  11.333,34: 

R3 10.725,23 à 

R$ 20.424,75 

H n  8.888,04 

R$ 77.666,25 

_EÊÊ.ÊT-1_?'5'?5 

R$561.006,05. 

"  s.1'2§.0ã§,'0b " 

R$ 5.149.062,00 

R$ 100.000,00 

R$ 100.000,00 

R$ 67.130,00 _ 

A R$ 37.130,00- 

_ R$ 3.340.400,31  
R$ 4.032.516,05 

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visuaiizador Página 6 de 7 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

    
(-) Prejuízos Acumulados R$ (392.115,:¡4) 7 R$ (392.115,74) 

RESERVA DE CAPITAL __ _ _  R$ 1._g42.._2_79.1__O_ _ À  _  _ R$ 1.341.531.694 

Reserva de Incentivos Fiscais R$ 1.242.270,10 R$ 1.341.531.69 

A 51 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 7 de 7 
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BALANÇO PATRIMONlAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/0172016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 ' 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Periodo Selecionado: 

    «se 

  
APLJCACAO LIQUIDEZ IMEDIATA 

Aplicação Caixa CDB¡ RDB 

 
Contsocial a Recuperar R5 5.295,54 

ICMS a Recuperar R$ 58.866,73;    n n u 

 

  
ATIVO R$ 11.474.525 29 R$712.677.570,047 

ATIVO CIRCULÀNTE . _________________________________________________ ..  R$ 7 m  p p ___________________ ...m B 7á6...ó.é4.19 

E cAIXA É 'EQUIVALENTES DE cAixA Rs 1.4_35.900,77  '  " '  E' u Rs 772.325,71 _ 

CAiXA Rs 5.053,10 E R$3.575,99  
Caixa R$ 5.053,15-  R$ 3.575,99' 

BANCOS c/Movimeufo'  H H Rs 527.001,10": """""""""" " R$ 271.009,39 ,j 'eeEÃÉÊNereÃeii 974 Rec Rs 0,00 R$ 0,00 

95'55"00 ÉÊÃQH 5121."" R9 502.909,21 R$ 271 219 40 

sense do Nordeste CIC 053000-0 "  _ ___R9___24_._0_À11_,_00 n' " "  R$ 339,900 
Caixa Economica Federal R$  n  R$ 50,00 

R$ 497.139,34 

R$ 207.016,65 

Aplicação Fundo BN R5 291.100.571  ....................... .. n - .  118036 n 

BB  ....................... .. r R$ (40271) . .  .Fm 0.00 

Caixa Fundo Investimento R$ 14.305,90 R$ 6.761,70 E 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 5.250.478,73 (R3 6.022.028,33  
o....;;....6;“e;;;;;g;.. I-Iie-"Culnieurites R$ 5.045.310,07" Rs 0.200.044,75; 

Clientes Diversos '  " __ “R3 5.044_._7_1_5.37 R3 5.200.050,05 

7110105 a Receber __ R$ 59070 E E H R$ 594,70 

TETULOS A REcÉÉÊR Rs___203.1__09_,_55__ _ _ i R$ 410.203,55 
Cheques a Reoeber R$ 212,76 n R$ 212,76 ñ Cofins a Recuperar R$ 0.00 R$ 55607.25  

Rs 5.205.154  
R$ 53521.13: 

ICMS Imobiiizado a Recuperar R$ 93.779,77) u  R$  
n  Reeup. Proj Flor do Pequi n n n  5.740,00 n H R$071.001,20" 

ICMS SIT a Recuperar R$ 3.897,98 R$ 3.897,98 

IPI a Recuperar R$ 0.00 n n R5 57.302,15 

IRPJ a comperisar R$ 2.932,42 E E R$ 2.932,42         
LG IND. E com. (VBOLCHOES L70A  *E W R$150.000,00   a reéuheñr . ........... .. . . . . ..   .... ..Hàoloo . H n    

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$712.000,00 ' R$ 12.000,00  
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDtÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

     
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

Estoque de Prod. em elaboração  _ _  1 1 V R5 18.353,10 11 nnnnnn  7.836.134    . íR$ gt-Szàág n   _ belgbàln: 
1 i12191e121916571,55 1  1   961771 594.051 

. R$ 14.779,66 ........................... __ R$  .  nnnnnnnnn    ........................ ._    
IPVA er» Uc- aAvmpriar    ll ll 1 11 1 R$   1 11 1 R$090 

sesurosavencer  t,  691134109 ll II 1 63111139621812- 

CONTA DE COMPENSAÇAO _ _  _ _ _ R$'1.9*00,00    01100 - 

11CONTA DE COMPENSAÇÃO 1 1  R$ 1.900,00 1 1 1   1 R$ 0,00 

Adiantamento de Aluguel  
Estoque de produtos acabados  
Materia Prima 

d DESPESAS ANTECIPADAS 

DESPESAS ANTECIPADAS 

 
  

Bens Remetidos para Ind. 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

À R6 0,00  R$91.661  Í 

:gs 465.011Z13011.1111611 

Adiantamento a Fornecedores R$ 474.484,11 116142960211021 _ 

    
INSS a Recuperar R$ 1 

OUTROS CREDITOS R$ 524.787,39 

Adiantamento de Viagem 
R$ 26.999,40 É 

_ __ _ í í í À À V_  _  5.964.201 

Adiantamentos de samños  _ _   n _  _ ................................................. ..à 2481128 _ ãâàlaãmsgt,   a  e    639156219191179   ......................  as 
r¡ REALÉAVELALONGO PRAZO _  “5191952253, - 1ÉÊ1._1__51°_1'952'55 

CREDITOS PESSOAS LIGADAS R$ 19.952,66 R$ 19.952,66 

 Adiantamento Retirada 

Empréstimo a Sócios R$ 19.969,66 1 1 R$ 19.952,66 5 

IMOÉiLIZADO    _ ñ 1_ _______ “R6 11.390.253,13 1 7 R$ 3.a11611Ã1s15,1111191Í 

iMÉILEZÁÓ.Ó_EE._..BEQERéÀS ,  .u    H , .B$É_Í§?12_45;95  _ _.  _ .._.._.._.._.._§á_(Lgaôítõalóa; 

Aparelhos e instrumentos 1 R$ 87.276,19 R$ 87.276,19  
Aquisição de Bens Consorcio R$ 94.888,42 R$ 101.514,36 

Benfeitorias em1Imóveis de Ter  1 1 R$ 196.426 ,111416 1 1 R$ 96.426,46 

1computedoresePerifericos 11 _ ñ í   16:619._1__60.79_________ _ 1 às 9.066,69 

.Wàonsórcio GOL Special 1.0 _ ..   í 7 .ñRâz-“asiã    _ _._....§$ ¡Lasalãr 

. ..Eãnipamentos dê .comuáicgmes _ .. H  À ÀÀ . ............................. DO . ,    .  __ .m 950m 

Gama** 'mmsma' __  , , , R* 61.1395”. _   ,, , _ R3 51439153.  *i 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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Entidade: 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Seiecionado: 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

f FL. Í; 
g 044 à” 

_ _gm . e* 
BALANÇO PATRIMONIAL _m 

  1 

imóveis em Construção 

  
Maquinas Equipameníos 

uuuuuuuuuuuuuuu  e Utensilios 

Máq. e Equip. em eiaboração 

Programas Software 

............ .çgfrenos . 

Veiculos Automotoreànnn" n 

71-), PREBAiADAOADAL/MULADA 

(._ Depreéláéao ACU da .. . ..   .. 

INTANGIVEL 

INTANGIVEIS DIVERSOS 

"W   
\Programas/Software 

PASSIVO" z 
PASSIVOECJIRCULANTE 

FORNECEDORES 

Fornecedor Diversos 

EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS 

nnnnnnnnnn "Banco doñBrasii  - u - 

Mm00m09304500zcartão 0140155 “i1”   '393045557Car1ão   n 

BB 39304055 Cartão 'ari/jà 10' 

BB 39304555 Cartão BNDES 14 

BB 39304555 Carlão BNDES 1T 

aaêàeñaogaàseâêàãaããààês 19 

BB 39304555 BNDES 20  39304555  BNDES 21 

85730304555 CanãoBNDES 22 

BB 39304555 Cartão BNDES 23 

BB 39304555 Cartão BNDES 24 

BB 39304555 Cartão BNDES 25  00004500 Dartão 'àiiíàéâàe 

BB 40/0 BBO-X  
BB Caéão BNDES 2g  .. ..  . 

BB Cartão BNDES 30 

 icial "  
R$ 252.629,31 

“às 3.4"3's.725,_04______ _ _ 

R$ 506.814,76 

R$ 13.452,43 

.:__....,..;.--.m$. .wav 

R$ 53.00 

R$ 67.130,00 

R$113.883,18 

. R$ (gõonàgêkáz).   .. 

_______________ .. R$_(_9Ê9Ê§2i. 

R$ 2700.00  
as 2.700,00 

R$ 11 474 525,28 

.'072,40  
"E120 3940.4011 0 

R$ 3.948.467,10 

 
R$003.76 

R$ 1.206,44 

R$ 284,26 

R$ 424,50  
 RS (1 1494) 

R$ 0.00 

R5 0,00 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

 
R5 2.033,01 

R$ 2.700,00 n 

E t75ô'›é3§›. . A 

  
R$ 320.282,50  _R$ 3.507.091,23 

!E 4540044206  13.095,50" 

R$ 63,00 ; 

==R$ 07.130,00', 

R$113.883,18: 

R$11.061 .000 09) 

n R0 '(1 001.000.091 

R$ 2100.00 

R$ 2.100,00 o  
R$ 2.100,00  R3 12.577.570,04 

RâmçÍÊío-i 5002.00 

R$ 5.490.320,13 

R$ 5.493.020,10" 

R0 120.220.150 

u R$ 0,00 

R$40.040. 

R$ 0,00 

R$9.90. $ m 
R3 0,00 

31.9430 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Periodo Seiecãonado: 

CN PJ: 000200751000163 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

 BB Cartão BNDES 31 

 

 
 

Empréstimos Pessoa Fisica 

 

  
  

R$ 14400000 

 

BB Cartão BNDES 32 R§____0_,00 

BB0ar1à0BNDEs34 R$ 2.536,68 

BB Cartão BNDES 35 R$0,00_ 

BB Canâo BNDES 35 _ R$2.492,54 

0 BB Cartão BNDES 0; R$ 14.314,03 R$ 12.007.000 

.. .ÉB carma BNDES 38  .MÊS .Om R$ 0,60 

wBBbanao BNDES 3B A 0 _ _ Rs 1.297,02 í W R$ 377,31 

BÉCaÚãBjàNDES 40  _ _ .Ràâáãâzjignun- H . . .    . __________ ..Rs 636.1?) é 

BB Carlão BNDES 41 _ ____R_s4_.20_5_,39  _E 0 0 R001'.0'0"10.2B 

BB Cartão BNDES 42    R$ 3 523,02_ 0 _ A 0 Rs 0,00 

“BBV Cartão BNDES' 0:14 É 0  R$ 4.354,41 uuuuu u  4.550,45 

BB Cartão BNDES 45. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' n ...  .... ..É§....56i42 

BB Caàào BNDES 46..-...   . - . . '.$..a..|00. ..  _ 

BB Caàãó BNbES 48. . ... _ ..   EHWÊÊLÉÉ3ISÓ.  
BB Cartão BNDES 49 R3 7.915,09  7.433,34 

BB Carlão BNDES 51 R$ 5.117,99 0 0 R0 4.315,34 Í 

"unumBànubuanáo BNDES 52 R$ 1.141,32 R$ 0.00  uBBiáànãoBNoEs 53 A 0 B_ _ 7R$ 0.00 

0 5000000307150 BNDES 54 R$ 3.__056_,60 R$002.067,31 

53000190110 Fixo 407004317  R3__1_._743,14 _ 010.004.100,11" 

_ BB Empréstimo 4070213501. _ _ R3 27.077,00_ H R$023.255,50 

K0 BB Giro Flex 39.304.533  R0 0728,21) 0 R5 0,00 = 

0 BNB FIKIÀMÉ  H  n R$   R$ 156.894,30 *e-a- - í  11111111111   ,,,,,,,,,,,,,,,,  as 
A CEBBÉEBi-Éêuiiguiiliiêiiiu/IE 0 A Rs53.333,44 , A A R$ 45.333,45 . 

CEF. #mama . *Rs ágéligg;  .   , n .. .. .ásaoo, 

Emil 0"” '“0“9“'¡3' BNB ' FNE _____________________________________ _ _ R0 22000000 R0 2..00'071'.51 . 

Emp. creu industrial BNB-RECiN R$ 525.000,00 R$ 475.000,00 

EmDrB-SÍ Carrii-riiião 407013053( R$007.020,97 0  MRS 000.442.00.200 

Empréstimo BB 40701712-5 _R3 51.555,50_ 0 R$ 15.41.0050 

wEmDréstimo CEF 13-04 Rs 334,01  MR$ 8341,01' 

Empréstimo CEF 50-20 R3 0,00 R$ 0,00 

R3 144.000,00  
Este relatório foi gerado pelo Sistema Púbiico de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

 Irene 4          
R$ 25.248,6” R$ 2.248,05 

FINAME/BNDES BB 40/01290-5 ___ 'À Rs 3.201,25' ' n' R$ 0.00 

';,',;';';';j"'g,;"",,,;;',;',;,,,a';g1  '" ” " ' " A A 0m 2355,75 _ _  _  _   " _____,3_§_¡Ç"§'_;55,75_ 

OBRIGACOES SOClAIS _ _ __ _ R3 46.631,66 R$  5 

Contríbuicao Con/e. a Recolher   _ _  n  0.00 R$ 239,60 .  Sind. a Recolher n H n n n n R$ 7.117,97 n n A R3 7.117,97 

Empréstimos Sócios 

  
,N FGTS a Recolher E R$ 6.222,77 K R$ 7.998,46  

INSS a Recolher( = R$ 31.467,31 R$ 27.453,06 E 

¡RRF a Recolher = R$ 1.667,21 R$ 2.332,19, 

R tenção INSS a Recolher R$ 330,00  H H  "RS 330,00 N 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS A A a l '  R5 316.267,23 N R$406.669,23_ 

R$ 0,00. 'COFINS a Recolher l 7 7 R$ 54.842 26    
ICMS); àegher. __  ._ _____________________________________________________________ __ , .Í _ _ ,,R$_3;,Áé3:55, n  _._._.._Ê$_.à9.22952 

ICMS sr a Recolher = R$ 37.292,72 R_5_à7.292,72 

ICMS 57 Retido Serv. Transp. z n n   u u A R5 246,46 A R$ 0,00 

IPI a Rêbolhér_ .   _  R3 64.449,57_ .   $5.66. 
IRPJ a Recolher Rs 57.577,44 _ _ _ ' _ R$ 7.162,22) 

ISS a Recolher ' A u '  " R$ 495,65 __  _A __   __ R$ 539.25 

"Rarcelamenlo 1204764270066    u  , , " R$712.502,50     R$""'l_°l_.365,95_ 

pisaRewme'       5$.77'9°6'°°  
Retenção 4,65%-(Pis,Coñn5,CS) R$ 915,12 A R$ 995,09  
Tam sem' Métmlàgiêcs ,      _ __  . .. .. _ . _às iééàza,    
OBHGACOES TRABALHISTA?,  __     .  _ R$  .  . _ Má..., 

.  _ . __ H À n   _H§...ã_5,_028;ã7_   ..  _. ..  R$050 

Feáasapãgar ,   .. í   , _ . R$.1g__í?_ê;é;_ í _.__§§.15lá3.;là9. 

Retirada amar  _ R$_T:399›°í* , , 3.9.299... 

salarios a Pagar ~ R$ 204,52 R$ 0,00 

OÉÊIGACOÊS DIVERSAS , , ,  _§§..ê_6;_.03728 __  __ Égàôàsàxksõ 

l Adiantamenlo de Clientes n n l R515 146.539,46 A  n  A 

"her/ee Esgoto a Pagar R$ 687,34 _  __ _Rs 0.00_ 

Alugueisepeoer ' ' " R$(9.160,00) _ __   R$ 2.640,00: 

Convenio AABB _______R§_____1_,571,06 "R5 1.791,06 

.- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  . - _     - ~ , c¡ 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRlMONlAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

   a 

nara_ =   
Convenio Farmacia 7 R$ 2.455,71 R$ 2.332,40 

Convéncio Praça Esporte R$ 360,00 R$ 510,00 

Estadias - Rvs HHNRS 6.345,64 H E E R$ 940,55 

Fretes diversos a pagar R$ 14.121,70 R$ 14.121,70 

Ipva e Taxas Detran a Rec. R$ 0,00 

Lucros a Distribuir H R$ 0 00 K  R$ 0,00 
 

ñ Multas a pagar 0.00 n RS  
Piano de Saude anPe/::Olher R$ 5.133,29   RS 573,04   . ........................... .. Râ...é..;ó.yi7z,  _ _ À À _'RS"30.2e9,45 

Rs 49.511,35 145.49.511.85 

.    RS 4951.13.85 . . _ . Ràaéià 1 '85 

CONTA DE COMÉENSAÇÀO ................................................................. _Êülgoóloo  . _ . ..  R$ 0,00 l 

LEDS' OOMPENSAÇÁO À E  1' .90000 _í R3 0,00 *  Win5053. de  por Terei, K r r n_ a a  _   n l   n __ _ 7 H _ ____ n   
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE _  R$ 317.390,32 R$ 349.512,22 

OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO R$ 317.390,32 H 'RS'34'9'.512,"22" 

BMP/Resumos ÉAHrÃIOARIOS/PINANO. E E RS 255.954,57 u n R3 255.954,37"" 

Seguros a Pagar  Viagens - Compra Passag. Aérea 

TITULOS A PAGAR 

Titulos a pagar 

" BB 40/01990-X-LP BANCADA DIG E z  R3__1__13._:_s_55_,95_ _ _ 

._ 5.5 Canaa BNbEà 30 _ LP  .  . .R_$. hííàglaz; 

BB Cartão BNDES 34 - LP u  R$ 13.723,23 n 

BB Cartão BNDES 35 - LP H u  H Rs 20.424,75 n 

CEF Finame - LP R$ 8.886,84 
FINAME/BNDES BB40I01290-5 - LP R$ 77556.25 - n 

R$ 115.350,95” 

R$ 11.339,34 

' Hà 13.725,23' 

RS 20.424,75 

R$ 8.888,84 

R3 77.656.525 ~ 

'EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADASM R$ 93.557 35  ÊÊ.$.93:557'35. 
   l h Empréstimo Sócios 

.PATRIMONIO .. R$..âjã?.çéãàfo. í __  .....§.g..5_b2,6.125'26; 

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 5.149.052,00 "_'RESEMSE:02_S,1'25,25Í 

CAPÍTAL SOCÍAL R$ 100.000,00 -  - 

“Capital l R$100.000,00 n u u " R$100.000,00. 

nnnnnnnn _EES/ERVAS DE CAPLTAL E . 7 N E R3* 57'Í..ÊP=°.Ê....  n   n É* 5” ?P907 

RÉSÉRVAÍDE LVUEJVPCV) z """" "R§ÍÊ".54'0'.400,31 l H z E R$'3.507.0a2,57 

Reserva de Lucros R$ 4.032.516,05 Rs 3.899.198,31 çr 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 08.026.075/0001-53 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

    
(-) Prejuízos Acumulados 

RESERVA DE APITA 

Reserva de In ntivos 

R$ (392.115,74) A R$(392.1Á1ÉF5: 

R$ 1.341 .531 .69 . R$ 1.351.912,69 

R$ 1.341.531,69 R$ 1.351. 9     

Este relatório fo¡ gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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Publicado em 10fO3/2016 

Grande avanço para o Sped. 

O Decreto n° 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, vem corroborar uma das premissas 
básicas do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que é a simplificação das 
obrigações acessórias. 

O Decreto altera a redação do art. 78-A do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e 

estabelece que a autenticação dos livros contábeis das empresas poderá ser feita por 
meio do Sped, mediante a apresentação, ou seja, com a transmissão da Escrituração 
Contábil Digital (ECD). 

O termo de autenticação da ECD transmitida via Sped será o próprio recibo de entrega 
que o programa gera no momento da transmissão. 

Outro ponto importante do decreto é que autenticação por meio Spec! dispensa a 
autenticação de livros em papel, constantekno art. 39-A da Lei n° 8.934, de 18 dem_ __ 

ncrremhro É?, 1.9__9f_h____1:9pr9éu.z¡s19 3593911:; ivàiããltlteñiifcsaçãwados _documentos dó émprçsaâ 
Hôêiêliiíâlgiêr_PQEIÊÊÍÊZÍÃZHÚQPOf' ineítsrdetsistêñlas, piíblicoàãéletrgônicoedispensa qtiafãúêíi 
outra.? 

Finalmente, o Decreto estabelece que as ECD transmitidas até a sua data de publicação, 
que estejam com status diferentes de “sob exigência" ou “indeferidas”, também serão 
automaticamente consideradas autenticadas. 

Consolidando as informações: 

1 ;Êiõíísêiêfeíñiaxígãs'iiãíiââñÍtããÇà_ai?áâfãíêíãíâêiêírfíilããñíê;Áíãàntíàâasi-àd 
ÊÍÕÍIÉÊEÍQEQQIíêlíãfâítêâââli 

2 - ECD de empresas transmitidas até 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no 

momento da transmissão, exceto se estiverem "sob exigência" ou "indeferídas". No caso 
de estarem "sob exigência", devem ser sanadas as exigências e deve ser transmitida a 
ECD substituta. 

3 -  õwc .Í t.    D35; 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

Período Selecionado: 

Demonstração da filial:   
VENDA BRUTA PERACIONAL R$ 5.990.054,97 

      

   

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 

VENDAS DE PRODUTOS R$ 5.333.475,17 R$ 4. _ 7,76' 

VENDAS DE SERVICOS R$ 126.579,80' E R$ 74.103.1m7 

7-) DEDUCOES DE VENDAS u' d R3 11.046.390,79) R3 (751 .397.67) 

(-) DEVOL DE PRODUTOS R$ (17.142.39) R$ (1 .243,95) 

(-) I.C.M. SNENDAS DE INDUSTRIA R$ (44o.089.62) i R5 (2151377322) 

7.) I.P.I. S/VENDAS R$ (20334122) O  l 'Rs (16'1"Í040':93)" 

/W (-) ICMS ST VENDAS R$ 0.00 R$ 14.274,65) 
(-) PIS """" " R$ (68.785,B4) R$ (52.007,93) 

(-) COFINS R$ (316.331,72) R$ 723955194) 

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL Wiâ$›4._943.364,1 3 R$ 3.500.323,26 

RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL R$ 4.316.734,33 R$m3.426.22o.09 

RECEITA LIQUIDA SERVICOS R$ 123.579,30 ' R$ 74.103,17 

(-) CUSTOS DAS VENDAS R$ (3.642.393,15)  R$ (2171333527) 

(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ (3454239315)  R$ (2.171.335,27) 

_LDCROMÉRUÉOXSPERACEIONAL R$ 1.300.971,03  R$ 1.32'3.942,99 

MÃÚCRO DE-UTO INDUSTRIAL ' ' _ " R$ 1.174.391,23 ü R$n 1.254.334,32 

LUCRO BRUTO DE sERV1COs R$ 123.579,30 R$ 74.103,17 

(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R3 (1 .270.430.17)  R$ (1.045.194,63) 
(-) DESPESAS COM VENDAS  R3 (773.093,07) 

H DEÉHÊÉÀÉ .ÂBM.ÍÉÁISTRÀTIVAS.      R$ msuàêm 1)  _. _   (17_4'Ó7Ó.I27) 

wiÍyoié-SPESÃSETRIBUTÃR/ASN  _ ' mR§_f213'.474,33)i m H R$ (34.736.36) 

(-) DESPESASVFINANCE|RAS R3 (10097215) E R$ 163.294,43) 

“j LUCRO OPERACIONAL R$ 30.540,36 R$233.743,36 

1 DESPESAÉ/'EEDEiÍAD NAO'OEPEEERAC/ONLÊÃÍSNH' R$ 47.495,10 """"""""""" " R3 9.312,73 

“RECEITAS NAC OPERACIONAIS ' R5 47.495,10 wRís 9.312,73 

LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL R3 73.035,96 u H "Rs 293.561,09 

(-) CONTRIBUICAO SOCIAL R3 13.525,05) R$ (1913693) 

7-) PROVIsAo P/FMPOSTO DE RENDA R$ (17.63o,70) R$ 747.153,14) 

L I Q u I D O r E R3 51.330,21 E R$ 227.266,02 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍC|O 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Período Selecionado: 

Demonstração da ñlial:    
VENDA BRUTA OPERACIONAL W 

 

VENDA DE PRODUTOS R$ 4.173.117,73 _ 

..VÉMBÂES EJE..gEH_VICOà ............................................. . R$ 74.108,17 = __ .  DEDUCOÉà DE VENÓÁS ..................... __ R$ (7511397557). 

(-) DEVOL DE PRODUTOS R$ (1.243,95) z 

(-) i.C.M. SNENDAS DE INDUSTRIA R$ (29377322) , 

H 'm' SNENDAS _ _  ..................................................................................... ._ R$ (161 lomáàg-.  
.-ÍEMQT VÉHDAS ............. _à (4lã..%4'6à) 

(-) PIS u " _ A R$ (52.007,93)7 

(-) COF1NS R$ 939.551,94)  
RECEITA LIOUIDA OPERACIONAL uuuuuuuuuuuuuu n R$ 3.500.32"5.'23"Ê'   
RECEITA LIQUIDA INDUSTRIALW    ' 7432242322009 

RECEITA LIOUIDA SERVICOS uuuuuuuuuuuuuuuuu "R9 74.103,17 

(-) CUSTOS DAS VENDAS 

(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO' BRÚÉO OPERACIONAL 

LUCRO BRUTO INDÚSTRIAL O 

R$ (2.171 .335,27) 

R$ 9.171.335,27) 

RS 1.323.942,99 
RS 1.254.334,32 ' 

LUCRO BRUTO DE SERVICOS RS 74.103,17 

(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ (1045494321) É 

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ 073.093,07) 

'"(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ' O _  EWR'§""I1"74.O70,27) O O O 

H DÉQSESAS TRlBUTAFuAS    -  Rmsôfisõlae). . _ 

"fiuíÊíiâêPES/ÊIS PINANCEIRAS R$733.294,43) l ' 

'PW (-)LUcRO OPERACIONAL R$233.745,33? 

umDniàéPEsAs/RECEITAS; NAO OPERACIONAIS u n  "'RSÍ'"9'Í312,73 l 

RECEITAS NAO OPERACIONAIS '  'RS 9.312,73 ' 

1-) LUCRO ANTES DO IRPJ ECSLL ' '  R$ 293.531,09 

CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (19.133,93) É 

PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ 147.153,14) 

p) L I O U I D O R$ 227.233,02 A 

A  

   R$ 5.076.707. 0 

R$ 4.923.73õ.68 

R$ 152.971,22 

R5 (1.111.733,25) 

R$ (1250982513) 

R$ (397.619,91) 

R$203.775,96) 
R$ 0.00   R$ (3131304119) 

R$ (313.434,70) 

R$ 3.964.974,65 

R$ 11310200343 

R$ 152.971,22 

R$ (3014040233) 

R$ (3090402313) 

R$ 874.572,29 

R$ 721.601,07 

R$ 152.971,22 

R$ (1.053.341,90) 

R$ (594.333,49) 

R$ (232.427,32) 

R$ 143.452,33) 

RS (1737152131) 

R$ 33.323,97 

  

n nR$ (94.945,64) 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ (94.945,64) 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO *V* 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 

Demonstração da fiiial: 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016 

     ' __ .. 

VENDA BRUTA OPERACI 

 

 
R$ 5.076.707,90  

 
  

R$ 5.664.516,59  
  

VENDAS DE PRIDDDIFEJS R$ 4.923.736,63 R$ 5.369.252,95 

VEuNnDAS DE SERVJCOS Rs 0152.1171 ,22 R6 .263,64 

DEDUCOES DE VENDAS R$ 11.111.733,25) R311. 9 .056,02) 

1-) DEVOL DE PRODUTOS R$ 112509329) R$ 114172930) 

1-) I.C.IvI. SNENDAS DE INDUSTRIA R6 139731991)  R$ (44B.121,60) 

H LPEI-.SNENDAS   .  m (zoawàlàe).  m (zoôsuja) 
f¡ 1-) PIS '  n R6 16678704760)   E IR$ 170Í2'56,"1"3')  . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . R$..(à1.é.;à'76i, .  R$ (azaaomzá) 

RECEiTA LIOUIDA OPERACIONAL R6 3.964.974,65 R$ 4.474.460,57 

RECEITA LIQUIDA ¡NDUSTRIAÍ-m " W V* E '"R63.312.o03,43_ R$ 4.173.196,93 

RECEITALIQÚHIIDA SERVICOS R$ 152.971,22” E R$ 296."263',6'4m' 

1-) CUSTOS DAS VENDAS R$ 13.090.402,36) R$ 12.611.430,39) 

1-) DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ 13.090.402,36) 3 R$ 12.611.430,39) 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 374.572,29 R$ 1.363.030,13 

..LUCÉÓ #Rats 'NDUSTÊIÃE . . ........................................... .. _ R$.7à1lSõ1..'07.,.... ..   1y5ég...§.éé.àá. 

MLÍÃÍÊRO BRUTO DE SERVICOS R6 152.971,22  i R$206.263,64_ 

1-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$ 11.053.341 ,90):  H “R6  .164.566,66)" 

1-) DESPESAS COM VENDAS R$ 15946315149) R$ 161292640) 

(-) DESPESAS ADMINiSTRATIVAS R$ 117957341) R$ 1139133104)  DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 123242762) R612u2u1 .1 15,71) 

1-) DESPESAS PniN/ÁÊÍCEIRAS' R$ 146.452,33) """""" n R6 (14o.535,50)  R O O P E R A C I O N A L R$ (V178.769,61) 133693471 .53 

#É DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 63.323,97 _ R6 131.455,33 

RECEITAS NAO OPERACION/\iâ Í 0 n u    R3 63.323,97"? E RS131Í455iàuãmh 

LUCROMANTESDO IRPJ E CSLL E R$ 194.945,64)  R$ 8204627136- 

'CONTRISUICAO SOCIAL A E R$ 0,00 R$168.036,61). 

(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00  R$ 115521252) 

L I O U I D O R$ 194.945,64) 1 R$ 616.673,33 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 1 de 1 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 3111212016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 

Demonstração da filial: 

CN PJ: 08.026.075/0001-53 

01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

   
VENDA BRUTA OPERACIONAL 

VENDAS DE PRODtJTOS D 

VENEDAESNDEEEESHEERVICOS 

1-) DEDUCOES DE VENDAS 

(-) DEVOL DE PRODUTOS 

(-) I.C.M. SNENDAS DE INDUSTRIA 

1-) I.P.I. SÍVENDAS E    
(Á) COFINS 

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 

“RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL D 

RECEITA' LIOHLIEIEDA_ SERVICOS 

1-) CUSTOS DAS VENDAS 

(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS 

R$ 5.664.516,59 

R$ 5.350.052,95 

R$ 296.263,64 

N  (1 .190.056,02) 

R$ 114172950) 

R$ (448.121 130) 

______EÉ§_i?°5-344›73> 

R$ (T0.256,18) N 

R$ (323.604.2I) 

R$ 4.474.450,57 

MR7$m4.176.196.93 E E 

__ _RâÀ_296.'2_5S",54 

n Rs (2.611.430,39)  
R$ (2.611.430,39)  

Rss 5.990.054,97; 

R§M5.S63.475,17 

Rs 126.579.904 

Rs 'I1.o46.690,79) 

R$ 117.142,39) 

R$ (440.089,62) 

_ ___ãã___(zoá._ê.àq 22) 

R$ 169.765,94) 

" Rs' (saca-"ÍSSI ,72) 

Rs 4.943.364,18 

R$ 4.016.754,56"" 

R9 126.579,80 

R$ÍWÍ§ÍêÊIàÍ5§á,1 5) 

R$ (3.642.393,15) 

 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL R$ 1553.0301 R$ 1.300.971,03 

LUCROXSRUTOEEINEDÚSTRIAL'  Rs 1.566.766,54 ' IR$ 1.174.391,35.” 

LUCRO BRUTO DE SERVICOS' E R$ 295.263,54 A R$ "1m§'5.579,5o 

(-) DESPESASIRECEITAS OPERACIONAIS u R$ (1.164.55B,65) u  R5 (1 .270.430,17) 

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ 612.926,40) 5 R$ (77900953) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 099.991,04) i Rs (1T6.894,11) 

r-) DESPESAS TRIBUTARIAS    H u R$ (221.115,71) i R5 (2134745313) 

"IJDESPESAS FINANCEIRAS R§"E1"4'0".505,50)Í E R$ I100.972,1 5) 

L U C R OO P E R A C I O  A n u u R5 696.471,53 H  R$ 30.540,86 [Í DESPESASIRECEITAS NAO OPERACIONAIS Rs 131.455,83 R$ 47.495,10 

RECEITAS NAO OPERACIONAIS n u' R$ 131.455,03! R$ 47.495,10 

"LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL Í 'R$009.927,05 R5 70.035,96 

(_) CONTRIBUICAOMSOCIAL """"""""""" n R$ (56.036,51)7   u' R$ (àígílgiâãi. 

(-) PROVISAO PIIIvIPOSTO DE RENDA R$ (155.212,52) » R$ (17.680,70) 

L I Q U l D O  .. ..................... ..     

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visualizador Página 1 de 1 
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IvI INISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE EscRITuRAÇAo DIGITAL - Sped Versão. 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEGITAL 

31207565908 08.026.075/0001-53 
 

NOME EMPRESARIAL 

SAGA MEDIÇÃO LTDA 

      A DA ESCRITU RAÇÃO CONTIL 
3 kun_ ...ú 

PERÍODO DA ESCRITRAÇÃO 

  
Livro Diário 01/01/2016 a 31/12/2016 

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO Do LIVRO 

LIVRO DIARIO 00013 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASi-I) f* 
_ )9.6F.E5.6A.9B.2E.28.D3.15.34.D1.92.B1.F0.77.7F.CD.C9.3A.D1 

      . . f   '  -vAuiÀóté í 
1 ¡ .n 

J9f'§“°aí?ñ°NP9P“°"°J> I I _sttstorôãetãsswa  13:15:23:: II    É 3 GERALDO HENRIQUE í É 

Contador 05374124664  SANTOS 3206227853364889785! 'féggâfggísa 1 Não  
_ IREREIRA:05374124sa4__ E D! _ __  

NÚMERO D0 RECJBO¡ Escrituração recebida via Internet 
D9.BF.E5.6A.9B.2E.28.D3.15.34.D1.92. P90 Ageme RBCBPÍOF SERPRO 

B1.F0.77.7F.CD.C9.3A.D1-0 em 20¡04¡2017 às 075509 

BA.E1.B5.69.16.0D.09.4B 
AC.58.C2.8D.CE.10.3B.5F 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por esta recibo. Esta autenticação 
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n” 8.934/1994. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1800.0996, com a alteração do Decreto n” 8.683/2016. e arts. 39. SSB-A, 39-8 da Lei n” 8.93411 994 com a alteração da 
Lai Complementar n” 1247/2914. 

0 



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

Nome Empresarial: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 Nire: 31207555908 Scp: 

Periodo da Escrituração: 0110112016 a 301212016 

Forma de Escrituração Contàbiá: Livro Diário 

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO 

Identificação do arquivgmagh); D9.ôF.E5.6A.9B.2E.28.D3.15.34.D1.92.B1.F0.77.7F.CD.C9.3A.D1- 

Consuita Realizada em: 25/04/2017 07:45:00     
        

tscrituração corn NIRE AUTENT 

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto n° 1.800/1996. com a alteração dada peão 
Decreto n° 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei n” 3.934/1994, sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (ar1.39-A da Lei n” 8.93411 994). 

 .u. _-_,_, _ _ "n, 
ICADA 

cf 

i 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: SAGA MEDIÇÃO LTDA 

Período da Escrituração: 01¡01/2016 a 3111212016 

Número de Ordem do Livro: 00013 

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 
  
 

  
SAGA MEDIÇÃO LTDA :Nome Empresarial 

 

  

 NtRE 31207565908 

 CNPJ  08.026.075/0001-53 

Ôimero de Ordem 13  
;Natureza do Livro LIVRO DIARIO   s 

' Município Bocaiuva  
.. ..MWWEWL     2» e a "'“'"]"@7"' 0,,  E m.. i 

_ - E 

; Data 0o arquivamento dos atos BIOS/mm  
COHSÍIÍUÍIVOS ; 

Data de arquivamento do ato de 
:conversão oe sociedade simpies em 
tãeeiedade empresária   ._.. _ _ 

i Data de encerramento do exercício sociat 31/12/2016 

; QUBHÍKÍCÍHÓGEOÍEKIÍVVEB tinhas dzOr   79489 

ígingitat     '"“    _. 'têÊMmór",.É'ENCE!§3RAM§NTõi§“-~- É' - é  q l 5 _  
- , .ome Empresanat SAGA MEDIÇAO LTDA Ê 

Natureza do Livro ÊLIVRO DIARIO  
l Número de ordem 13  Iinriasndo arquivo 794  : 
digital 89 i 

:Data de inicio 30001/2010  
.Data de término §31“”2°15  
Este relatório foi gerado pelo Sistema Púbiico de Escrituração Digital- Sped 

Versão 4.0.2 do Visuatizador Pàgina1 de 1 



medição 

   

p” 

g 

   _ LINHARESIDENCIAL/ñl 

I   «A H '  LINHACUMERBIALGI 

LINHÁ IIIDIISTRIÂLIIIÉSIIII; 

LINHA IRRIGAÇÃO ::QI-gl 



É ñ* I LINHA RESHJENGIAI.   r _  ' a1 

MEDIDORES uIIIJIIIu E MIILTIJATB IIELucIMErIIIcos PARA MEO|ÇÃO n¡ ÁGUA FRIA E QUENTE ' ' - í ñ I LINHA COMERCIAL-   d' _' -_ 03 

MEIJIDEIRES MIILTIJATI] UELUCIMÉTRJCGS PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA FRIA - _ 

1 É l LINHA INDUSTRIAL  % % % I . ~ % _' 9 1 0  04 

MEDIDHRESWDLTMANNSPARAINBÚSIRIAEPUÇDSARTESJANOS: ' " _' i _ j' ' 

' WIJIIMIIIIIISPIIIIIIIIIIIIIIIIÇIIIJI:IisuIIsÍBIIüTAs(NñaIRAiIIIiII) _ -. - I ' _ - ' 

E 
Atendimento: 

atendimento@sagamedicao.com.br 

Comercial: 

comercial@sagamedicao.com.br l saga@sagamedicao.com.br 

Qualidade: 

quaIidade@sagamedicao.com.br 

Suporte Técnico: 

assistencia@sagamedicao.com.br 

Telefone os 

38 3251-5115 . 38 3251-1666 . 38 3251-4793 

Celulares 

x. 3B 9 8838-5879 (Oi) . i9 38 9 9268-1100 (tim) 

Empresa Certificada ABNT NBR ISO 9001 :2008 Sistema de Gestão da Qualidade. 

Empresa Autorizada Portaria INMETRO 400 para Autoverificação. 

Empresa com Laboratório de Ensaio Acreditado ABNT NBR ISDIIEC 17025:2005 pelo INMETROICGCRE 

Rodovia Br135 n°364 . Maria Rosa . Bocaiuva/MG . CEP: 39390-000 

ÊSAGN d 
medição 



iiiiiiii RESIDENCIAL- !ij 

° Reiojoaria plana ou 45°; Mm?” - a . “W » “S45 “Hi3 -. “S75” 

, _ _ Va “ Nam' aiion) m3iii 0.75 1.5 2.5 ' Cupula em policarbonato ou vidro; um m 

_ _ _ _ _ _ VazãnMáximMQmáx) m3ih 1.5 3 5.0 ' Cinta metalica envolvendo a lateral da relofoaria com cupula 
clama!! Uh 75 150 250 

de policarbonato; _ 

\IaZãUdeTraHSIçãDHJtJ CIasseB Uh 50 120 200 . . _ . . . 

k_ iancaiizaçao da tampa do mostrador com pino plastico ou massa: m_ _ 22:_ 375 

metálico; ClasseA Ifh 3o 4m 10o 

' Mancalízaçâo do rotor em resina plástica ou em safira Va2ãgM|n¡ma(Qn-¡¡n) Claüs im 15 3g 5g 

sintética; ciamc Iih . 15 25 

' Opcionai de logotipo do cêiente na relojoaria; ,massa _ 544m, E_H,A_V °'“°" °'““3'V°" °'“°" °'*”3*V°" 

b BrHuuB-HIA-V B-HuuB-HlA-V , . , , . . . Etiqueta de numero de serie com codigo de arras na lníciodeFuncíanamenqo m_ E 7 11 

reioioaria; FerdadeCargaMáxima-emQmax bar (1,42 ::.52 <1 

' Relojoaria pré-equipada ou equipada com sistema de saida preüuMáximadeTrsbalho ha, m 

pulsada; TemperaturaMáximadeTrabaIho C' 40190” 

' Temperatura máxima de trabalho de 40 "C para medidores LeituraMínimaIResoIução ¡ 0.002 

água fria e 90 “C para medidores água quente. I-eiIuraMàxima m3 91.999.99.993 nuas 99999998 

SaFdadePuIsos Pulsnsii 1 

' Tempsraturamàxima detrabalhodegütpara medidoreságuaquente. 

DESENHO TÉCNICO 

Nominaltün) 

15 

112' 

G3I4'B 
o(L) 115 iss 

(D) 35.9 

ura(h1) 1a 

(h2) 74,15 

(na) 14m 

0,495 0,820 0.520 0,627 0.498 0.520 0,520 0.62? 0.520 0,627 

netm NominaltDN) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

REED-SWITCH 

PERDA DE BARBA 

           

.t. ¡ ; ' Diãmetrudovidm 25mm 

ê Comprimentodovidro 14mm 

g hpode contato SPST 

É Materialducantatu Radiurn sobre Paladiurn 

É j Potência Máxima ZDVA 
à', Correntemâxime decorre 0.5A 

Tensãomáxima dacorie ZSOVDC 

Resistênciadncoritato ?DD mOhms 

vazãc' [mljh] Capacilancâa docontato DADF 

Tempo decperaçãn D1m5 

 - ÊSAGA* 
medição  \V|'.'\'.'.&'.¡3gHFJ19diCaD.CUM hr 



1111111 RESIDENCIAL- MS    

o Remjoana pmna ou 45°¡ Glam¡ ' 7 ' - _ __ . Unid. ~ w MS-1,5 _  , ' . ÍMS-V5;0'.5 

' Cúpula em policarbonato ou vidro; Vaz3°“°"““'(°” ma"" “'75 “E as 

° Cinta metálica envolvendo a lateral da relojoaria corn cúpula Wz°°Má'¡"“'°“á” “Em "S 3'” 5'" 

. CI A Ifh 75 150 25|) de polncarbonato; me 
_ __ _ _ _ vazãndaTranslçãguüt) Cla$eB IIh sc] 120 20H ' Mancallzaçao da tampa do mostrador com pino plastico ou \_/ - 

l Classec lJh 11 22,5 37,5 metá ico; 
CIasseA llh 30 4D 100 _ . _ . , . 

Mancallzaçao do rotor em resma plastica ou em sañra wzãomimmatm\n) Grama "h T5 3D 50 

Smletma¡ clamar: m1 . 15 25 

' Opcional de logotipo do cliente na relojoaría; cmg _ BÍHOHBHAÀ¡ 1-,1190134-115410... 0.110.; C-HfB-Vou 

' Etiqueta de número de série com código de barras na B'H°”B”H"A'V B'H°“B'H¡A'V 
_ _ _ inicindeFuncionamen-Ilu Ifh 6 7 12 

relojoarla; 
TemparaturaMàximadeTrabalho C' 40,190' ' Relojoaria pré-equipada ou equipada com sistema de saída pregam _ damh "m bar m 

mma a 

pumada¡ PerdadeCargaMáxima-emclmax bar 0,55 0,72 <1 

' Temperatura máxima de trabalho de 40 °C para medidores LeñturaMlnimarRe$|uçào ¡ M02 

água m3 9 90 aC Para medidores água* quente- Leitura Máxima m3 9999,5999Bou99999,9999B 

Saldadz-:Pulsos Fulsasil 1 

'Temperaturamáximadelrabalhade90°Cparamedidoreságuaquenle. 

DESENHO TÉCNIBU 

_ . . !É ñ'""' '" 
Mndaln ' Unid. _Ms-is _ _ ,, Ms-ap MS›5,U 

VlazãuNomlnaHü-n) ;n°111 0.75 1,5 2,5 

mm 15 20 15 20 20 
DiamelmNominallDN) 

pol. 112" 3M' 1/2" 3x4» 3m' 

Rosca pel. G3I4"B 131m asa/eua 51's G1"B 

cumprimentou) mm 115 j 155 | 190 115 f 19a 115 ] 165 l 100 115 f 190 115 190 

Larguralü) mm 35 

Alluratm) mm 25 

Alturath2) mm 82 

Allura(h3) mm 150 

Pesnaproximado kg 0,705 I 0,770] 0,910 I 0,705 Í 0,910 | 0.705 j 0,770 | 0,910 | 0,705 l 0,910 i 0,705 i 0,910 

CARACTERÍSTICAS ¡Ecmcns 
REED-SWITCH 

PERDA UE CARGA     
     

  
 

_t_ ; ; í ¡ ¡ Dlãmelmduvldro 2,5mm 

â r"j_T_--T_'_1~uk*'m$5r-_-_- Comprlmentudovidrn 14mm 

ã' 'ñpudecontam SPST 

_É Malerialduconialn RadiumsobraPaladium 

g Pmencia Máxima 20vA 
a, Correntmàxímadacorte 0,5A 

Tensãu máxima decorta ZSDVDC 

Reàslénciáducontato 20Dm0hms 

vazão [mllh] Capaciláncia dnconlato 0,4 pF 

Tempo deoperação 01m: 

  Q , 
www aag-.vmumnanmoruu 'ur a A 

medição 



 i LINHA COMERClAL -   

° Relojoaria plana; Malásia-E_-     l í  - w  Uñúí, 1 _› _.E¡,,s_7_0  -. ~_ a.” §;¡7§_;1Q-= --.  
' Cúpula em policarbonato ou vidro; VazàoNominal (On) malh 3.5 5.0 10.0 

' Cinta metálica envolvendo a lateral da relojoaria com cúpula Vazão Máximaiünáx) ,. mam 7.0 1010 20.0 

de policarbonato; 93559** “h 35° 50° 1000 L Aancalização da tampa do mostrador com pino plástico ou vazã°“e“a"áçã°(°t) massas "h 25° 4°” °°° 
. mamae lfh 52 5 75 15o 

metálico; ' 

. .. . , . ClameA lfh 14|] 200 400 ' Mancahzaçao do rotor em resina plastica ou em safira 
_ _ _ VazãoMlnimqm-Iln) CIasQaB lfh ?n 10o 20o 

ssntetlca; 
ClasseC Ifh 35 5a 100 ' Opcional de logotipo do cliente na relojoaria' 

- Glam _ G-Hou c-HfB-Vou C-HouCrHIB-Vou c-HouC-HJB-Vou 

' Etiqueta de número de série corn código de barras na B-HouB-WA-V B~HouB-HM~V BrHuuIHUA-V 

relojoafia; IníciodaFunciunamanlo Ifh 23 25 35 

' Relojoaria pré-equipada ou equipada com sistema de saida Tempam""Máximademhalh” c' 4° 

PressáoMáximadeTrabalho bar m 
pulsada; 

_ _ _ PerdadeCargaMáxíma-emümax bar :1 <1 Í <1 ' Temperatura maxima de trabalho de 40 "C para medidores 
_ LeiluraMInima/Resoluçào l (Lung 

agua fria. L _ _ 

enluraMáxlma m3 99999999995 

SaídadePuIsos Pulsosil 1 

 ÚÍMENSÚES DESENHO TÉCNICO _ 

I: *i'm-F 

Nominal (1311)    
7” Jill_ 

roNominal (DN)       
   menlonjL) 

alD) 

(ln) 

(H2) 

(P13) 

aproximado 

       

 

PERDA DE CARGA  
1 .00 

0 .90 

0.30 . 

U .TU 

0.60 

O .50 

0.40 

D.30 

0.20 

0.1 O 

0.00 

Perda de Carga [bar] 

Vazão [mafh]   ::I'm-I sagamudncau com tn   - ÊSAGN 
medição 
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  Liiiiii INDUSTRIAL- wsH e 

:A4  
. r   h- 

'SA 

. . . .  ~ " w: '  u s' l 10o' '150 2m) ' Relojoaria seoagarante uma leitura maisclara; p¡ãmá¡rbNoñ¡na_,¡àN-¡  mm . “É” O.  _ _ _ - 

C f f dd m - 1 ' l im¡- ' "Z" 3" = , 4" 5" 5" ' arca aem erro un i orevesi acom iri ura ' ç p vazão Nominal (Qn) maíh 15 40 su 15o 25o 

epóxi interna e externamente' altamente VazãoMáximaPermanenleifQmáx) mafh 30 B0 120 300 500 

resistente a impactos, o que protege Contra ¡gasseA mam 4_5 12 1a 45 75 

vazàodeTraridçãuüãt) É!, 
corrosão e intempéries; 038965 m3"" 3 5 12 3° 5° 

_ 3 ' O mecanismo de mediçao pode ser removido Vazàownhndmhj) CHWA m 'h 12 3': 4'” 12 2° 

_ _ _ _ _ _ ciassea m3rh 0.45 1.2 1.a 4,5 1,5 

para Verificaçao, manutençao e suhstituiçao BH AV 
~ Classe - - E - 

sem a necessidade de retirar a carcaça da Tempera¡uraMámmadeTrabauxu c_ 40m., 

tubuiaçãoi FressaoMáximadeTrabaiho bar '16 

' Padrão de fábrica equipado com sensor Reed LeiIuraMinimaIResulução i 0,001 0,01 

Switch; LeiluraMáxima m3 999999939 999999993 

, _ _a ãaldadePulsos Ilpuisn 19-1000" 10040000” ' Temperatura maxima de trabalho de 40 Cpara 
'Temperaturamáximadetrabalhode90'Cparamedidoreságuaquente_ 

medidores água fria e 90 “C para medidores 
"Saidadepuimspadrãodsfábricaéde100IIpulso, 

água quente' "'Saidade pulsospadrãodefábricaéde tütlollpulso. 

“WENSÚES IJESENHUTÉCNIBO 

_ mm . 5o ' ao 7 iqu ' -I .isuÍ i 256a 

Diâmetro NuminalIDN) _  í_ 2' . ' _ 

pol 2" 3" 4" 5'_ _ _ B" 

Comprlmanto(c) mm 20o 225 25o 30o 35o _ 

AnuraizAn mm 210 270 280 310 355 Ç 
Anurapàz) mm 255 350 355 395 440 

Diàmgtmujn mm 155 200 220 255 34H 

Diàme1ra(D2) mrri 125 160 180 240 255 

Diámeimm) ITilTI 19 19 19 23 23 

Quantidadedefuros - 4 4 8 8 12 

Peso kg 1D 15 15,5 29,5 40 

PERDA DE CARGA  
MSD ,l lllllll¡ till-Ill? - Il||15D IIHIDD     

- '  “j  _ . _i -i' ;  A À ~::::5; CDMSENSDRREEDSWITBH 

  
 

'ã' 'É 

É É 0.5 
°. EL 

g e 0.3 _ 

. 02 .” g E 
“u 3 

.. .. 'u 'u 
Ê g 0.¡ 

à a 0.05 

0.03_ 

0.02 ' 

Vazão [m'i|1] 

. Cl ® 

i_/,'I.V\V.iii_]aFTi(!UÍl2HÚ Eüllhbf É - 
medição 
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Diañatkaman-nnàrunwj 

Vazão Nominal (On) 

VazãuMáxima Permanenteüítmáxt maih 30 30 130 390 590 1209 

° t-Llídrômetro com turbina tangencial. ideal para vazãodemnsiçãutm) myh 45 12 1B 45 75 150 
* a 

@águas brutas; Vazão Mínimamunin) m3lh 1,2 3,2 4.a 12 2o 4a 

Classe - A 

. CúpuIa de Vidro: TemperaturaMáximadeTrabaIho C” 40 

' Relojoaria seca. garante uma leitura mais clara; p'e*á°“"á*ímade1"aba'h° ba' 16 

LeituraMínimaIResoIução | 0.005 0.01 ' Tampa metáuca com p°na Cadeadm Leitura Máxima m3 999999999 999999993 

° Padrão de fábrica equipado com sensor Reed saidsdepmsm; Puma" 104mm' 1°°'1°°°°" 

'SaldadepulsospadrãudafábricaédMUOI/pulso. 
SWÍtCh. "Saidadapulsospadrãudafábricaédemüüllpufsu. 

DESENHO TECNICO 

níemgtrlãNosminailljN)  Evmà::  .E F E \a0/   l - E fa; " 1;' -l-"zub .   JH¡ ' s ' '  'pdl¡_ _ _ a1_- _ 4T  5_'_ a' _12- 5;' 

Cumprimentom) mm 200 225 250 300 350 500 H 

A|lura(A'¡) mm 299 29a 31o san 33o 50o 

ny 1.92) mm 33o asa 37o 42-9 46o 57o ::c- Q 

399.519.101; mm 155 zon 22o 235 34o 455 E 

Diàmatrowz) mm 125 160 19a 24o 295 41o B0 
Diàmetrom) mm 19 19 19 23 23 _ 2B ':\;:> 
mantidsdedefuros - 4 B B E 8 12 

Pesa ka 12 15 19 1a 4a 11a c 

PERDA DE CARGA 

Perda de Carga [Mpa] 

 
 PADRÃO na FÁBRICA EuuIPnnu 

com SENSOR REED SWITCH 

Villa [m'lh] 

 van-tw.sagan1ed|nan.:nr11_h¡ 



 

www.sagamedicao.com.br 

3513x613¡ 
medição 
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Serviço Autônomo de gua e Esgoto 

din-turiacxecutivaaiãsaaepi 'xunubr CNPJ: 211781816000110 
.Autarquia ?rhmicipní (Lei !035/90)Praç:1'l.ec: .' arts. 21| -~ 37925-000 PllJNIHlfãrÍG w 'Telefax 37-3371-1332 

PROPOSTA AJUSTADA A0 PREÇO 
FINAL 

SA GA MEDIÇÃ 0 LTDA 



 

@ l 

 

!l 

  ' ~ --- 7%.”, 

e.. 



medição 

PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N” 04f2017 
Menor Preço por Item 

Empresa: Saga Medição Ltda. 
CNPJ: 08.026.075/0001-53 
ICE: 00100637000-00 
Endereço: BR 135 11°. 364 - Maria Rosa 
CEP: 39390-000 Cidade: Bocaiúva/MG 

_. el/Fax: (38)3251-51 15 

i .L-mail: licitacao@sagamedicao.com.br 
Banco do Brasil N°00l Agência: 0393-2( CIC: 23.159-2 

Prezados Senhores, 

A empresa SAGA MEDIÇÃO LDTA, sediada na Rodovia BR 135, Bairro Maria Rosa, n° 364, 
Bocaiúva/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 08.026.075/0001-53, neste ato representado pelo seu sócio 
Sr. Adney Aparecido Costa Siqueira, brasileiro, casado, administrador e engenheiro, portador da 
Carteira de Identidade n° 2.885.430/SSP-DF e CPF n° 042.072.866-08, apresenta sua Proposta 
Comercial para, e declara estar de acordo com os termos do edital e seus anexos. 

Declaramos que os produtos ofertados atende as especificações das normas ABNT. 
DECLARAMOS para os devidos ñns legais, que nos preços abaixo propostos estão incluidos 

todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretos 
incidentes na execução do objeto desta licitação. 

Mediante a apresentação da presente proposta nos submetemos a todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos 

"N 
Pela presente, formulamos proposta Comercial para Aquisição de: 

   2     . 

Transformação por processo 
de industrialização de 
hidrômetro unijato magnético, 
velocimétrico, DN 1/2”, vazão 

01 máxima LSmR/h, vazão PÇ 1.370 US-1.5 SAGA R$68,00 R$ 93.160,00 
nominal OJSmR/h, 
comprimento 165mm, 
relojoaria inclinada 45o, com 
anel anti-fraude, classe B, de 

Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 
Tel: (38) 3251-5115 ] (38) 3251-4793 _ 

5aga@sagamedicao.com.br Q WWW›5a9amed'Ca0~C0m-br 



medição 
acordo com as normas da 
ABNT/INMETRO 
-Impressão do nome SAAE- 
Piumhi-MG na relojoaria. 
A referida transformação 
constituirá de troca de todo 

conjunto de relojoaria, anéis de 
borracha, etc., bem como as 

carcaças deverão serjateadas e 

pintadas, e os hidrômetros 
deverão ser aferidos e selados 
de acordo com as normas do 

INMETRO. Impressão do 
nome SAAE Piumhi-MG na 
relojoaria 
OBSERVAÇÃO: 
1-0 SAAE remeterá ao 

licitante vencedor a quantidade 
de 1.370 (um mil, trezentos e 

setenta ) hidrômetros usados 
para serem transformados em 
hidrômetros novos e 

devolvidos no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias; 2-05 
hidrômetros deverão ser 
aferidos e selados de acordo 
com as normas do INMETRO; 
3-03 hidrômetros enviados 

pela licitante deverão ter 
garantia mínima de 01 (um) 
ano; 
4-A despesa com envios dos 
hidrômetros usados até as 

instalações do fornecedor, 
onde será efetuada a 

transformação e a devolução 
dos hidrômetros, 
transformados para a sede do 
contratante, correrão por conta 
da em n resa contratada 

Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39.390-000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 
Tet: (38) 3251-5115 | (38) 3251-4793 
saga@sagamedicao.com.br www.sagamedicao.com.br 



medição 
- Procedência do Produto: Nacional 

- Condições e Prazo de Pagamento: O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 
licitação será efetuado pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 

comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos 
fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata 
die), sobre o valor da fatura. 

- Local da coleta/entrega do objeto: O licitante vencedor deverá coletar a quantidade de 1.370 (hum 
mil, trezentos e setenta ) hidrômetros usados para serem transformados em hidrômetros novos e 

devolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias no almoxarifado do SAAE localizado à Praça Zeca 
Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados e 

transportados com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para o SAAE , 

'sto é devem ser entregues na modalidade CIF(incluso transportes, imposto, taxas, seguros e outros 
üicargos, incluindo descarga dos materiais. 

- Validade da Proposta: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 

- Prazo de Garantia e Forma de Assistência: l (um) ano. A assistência técnica se dá mediante o 
acionamento do cliente pelo telefone (38) 3251-5115. 

Bocaiúva/MG, 12 de Maio de 2017 

 Saga MediçãoLtda. 
CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Adney Aparecido Costa Siqueira 
Diretor Geral  g2 

CPF: 042.072.866-08 SAGA âúggs/eün 1 ..551 
RG.: 2.885.430/SSP-DF ,SJWÂ ;a ?lí-UM LTDA J? r- -. - 'i' 

Rod. 33135, nâgííiísao* 
cep: 3 _ :líâaona Rosa 

Lu.. BGCAÍÚVA_MQ à 

...a 

Rodovia BR 135, n°364, CEP: 39390000 Maria Rosa Bocaiúva-MG 
Tel: (38) 3251-5115 | (38) 3251-4793 , 

5aga@sagamed¡caO_c0m_b, wwwsagamedlcaocombr 
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ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N° 08/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 143/ 2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 13:00 horas do dia 16 de maio de 2017, em sessão pública, reuniu-se a 

Pregoeira Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos 
membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni 
Costa, designados pela Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em 
atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 
8.666/93, e suas alterações, o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) 
e Lei Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa 
de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e 
pelas demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo 
Licitatório n° 143/2017, corn a finalidade de dar início aos trabalhos para 
adjudicação do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n° 04/2017, 
cujo objeto visa a aquisição de: "Transformação por Processo de 
Industrialização de Hidrômetro", conforme descrição, características e 

informações constantes do Edital e seu Termo de Referência. Após análise e exame 
da proposta comercial, à vista das exigências constantes do edital, a pregoeira 
juntamente com a equipe de apoio chegou ao seguinte julgamento. 

ADJUDICA como vencedora do certame a empresa: 
SA GA MEDIÇÃO LTDA 

industrialização de hidrômetro unijato 
magnético, velocimétrico, DN 1/2", 
vazão máxima 1,5m3/h, vazão 
nominal 0,75m3/h, comprimento 
165mm, relojoaria inclinada 45°, com 
anel anti-fraude, classe B, de acordo 
com as normas da ABNT/INMETRO. 
Impressão do nome SAAE Piumhi- 
MG na rglojoarig. 
A referida transformação constituirá 
de troca de todo conjunto de 
reiojoaria, anéis de borracha, etc., 
bem como as carcaças deverão ser 
jateadas e pintadas, e os hidrômetros 
deverão ser aferidos e selados de 
acordo com as normas do INMETRO. 

Cód. Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 

1 1.370 pç Transformação por processo de R$ 68,00 R$ 93.160,00 

Valor Total Adjudicado: R$ 93.160,00 (Noventa e três mil, cento e sessenta reais). 

O critério para a classificação das propostas foi o menor preço por item, após 
verificada a sua compatibilidade com o preço de mercado conforme consta do 
orçamento base do Termo de Referência em Anexo I. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:30 horas e para constar, 
Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, os Membros da Equipe de Apoio, Sônia 

%/% 



 
Roseni Costa e Maria Luciana Goulart de Castro, Iavraram- a presente' 'ataque 

erá assinada por todos. ' depois de lida e aprovad.  
Pregoeira: 

Equipe de Apoio: 

 
'Sonia Roseni Costa  33:71!? .O. 

, rt    



16/10/2017 Licitanet - Termo de Ajudicação 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017 

LICITAÇÓES OFFLINE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

O(a) pregoeirg(a) do(a)_SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIgMl-lI-MG comunica aos interessados e 

participantes do PREGQO ELETRONICO N° 04/2017 referente: A QRESENTE LICITAÇAO TEM COMO OBJETOA AQUQSIÇÂIJ 
DE "TRANSFORMAÇAO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZGÇAO DE HIDROMETRO1 CONFORME ESPECIFICA ÇOES DO 
ANEXO¡ DESTE EDITAL., que ADJUDICA o objeto do certame a(s) empresa(s): - 

Fornecedor: SAGA MEDICAO LTDA - 08.026.075/0001-53 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Adjdo Adjdo orçado orçado E°°“°““° Item Quant. Unid. Descrição Marca 

Transformação por processo de 
industrialização de hidrômetro 
unijato magnético, velocimétrico, 
DN 1/2", vazão máxima 1,5m3/h, 
vazão nominal D,75m3,a'h, 

comprimento 165mm, relojoaria 
inclinada 45o, com anel anti- 

rw fraude, classe B, de acordo com as 
normas da ABNTJINMETRO - 

1 . 1.370,00 PÇ Impressão do nome SAAE-Piumhi- 

MG na relojoaria. A referida 
transformação constituirá cle troca 
de todo conjunto de relojoaria, 
anéis de borracha, etc., bem como 
as carcaças deverão ser jateadas e 
pintadas, e os hidrômetros 
deverão ser aferidos e selados de 

acordo com as normas do 
INMETRO. 

MARCA: SAGA 
MODELO: “S45 R$ 68,00 R$ 93.160,00 R$ 70,22 R$ 96.201,40 3,15% 

Subtotal R$ 
96.201,40 

Total Geral R$ 
96.201,40 

Subtotal R$ 93.160,00 3,16°/o 

Total Geral R$ 93.160,00 3,16%¡ 

PIUMHI-MG, 16 de Maio de 2017. 

 ñ Prego aro(a) 

https:Illicitanetcom.brfpeIpregaoIimpJadj.php?p=MTgyMA== 1/1 
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201 11-5-16 Ljcitanet - Atos Oñciais 

EÉtrIatou 

5 Resumo do Pregão Eletrônico 

Órgão Público: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIIJMHl-MG 

Número do PregãmD-I/2017 

Descrição: 

A PRESENTE IJCITAÇÃO TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE "TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRÕMEF RO", CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

DO ANEXO l DESTE EDITAL. 

Aquisição: MATERIAL 

Tipo: MENOR l 

Pregoeiro JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

l-'Im Recebimento Proposta: 12/05/2017 às 08:59:00 Fim Abertura Proposta: 12/05/1017 'as 09:59:00 Qtde de Lute: 1 

lnicIo Abertura Proposta: 12/05/1017 às 09:00:00 lnlclu da Disputa: 11/05/2017 às 10:00:00 Prazo Recurso: 10 

= Histórico :Io Pregão Eletrônico 

TIPO ALTERAÇÃO: Data e Hera Nome executam:: 

Homologação 16/05/2017 DDÉCID DA SILVA MELO 

Adjudicação 16/05/2017 às 08:33:59 ' JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

Publicado 23/04/2017 às 10:49:40 ODÉCIO DA SILVA MELO 

Cadastro 18/04/2017 às 10:43:10 ¡ ,_  .E _, . . 1. 1 ._ _E MARLA DAS GRAÇAS FERREIRA BARROS GOULART 

11-1-11 >4 .Hp-:Itwn: '›'I_›g-.\=.:' ¡' 'W -' v' |'- .r \'-›«L   ..,_. _ ;ngm .#_~In~.¡_,.|:,. . 

 

httpsz//Iicitanetcom .br/pe/atogoñciais/indexphp# 1/2 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

 
PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 14312017, 
na modalidade pregão eletrônico “menor preço por item" que recebeu o número 
412017, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de "transformação por processo de industrialização de hidrómetro" de 
acordo com as especificações do anexo Ido Edital". 

O processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de 
pesquisa de mercado, orçamento estimado para a contratação, impacto 
orçamentário, autorização para abertura de processo de compra, classificação de 
modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito do SAAE e 
Resolução Regulamentadora do Pregão Eletrônico no âmbito da Autarquia. 

O Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria 
jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado nos Jornais O Tempo e Folha da 
Manhã, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no quadro de avisos, 
conforme determina o art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei 
n.10.520l2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar apenas a empresa, SAGA MEDIÇAO LTDA. 

Após a apresentação dos lances, a empresa logrou-se vencedora do 
certame, porquanto, ofertou proposta final abaixo de preço de referência. 

Assim, foi-lhe adjudicado o objeto, tendo em vista a ausência de 
interposição de recursos. 

A empresa disponibilizou a documentação de habilitação na forma 
virtual, enviando, posteriormente os originais pelos Correios. 

Portanto, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância 
com a Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação 
do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 16 de maio de 2017. 

 



2017-5-24 Licitanet - Termo de Homologação 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 04/2017 . ..   
LICITA ET“ 

LECITAÇÕÉS (JN-LMS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A 

AQUISIÇÃO DE "TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROÍ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE 

EDITAL., que foi ADJUDICADO à(s) empresalsl: 

Fornecedor: SAGA MEDICAO LTDA - 08.026.075/0001-53 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca  “JA-Seat  34::: Economia 

Transformação por processo de  industrialização de hidrñmetro unijato 
magnético, velocimétrico, DN 1/2", vazão 

máxima 1,5m3/h, vazão nominal 0,75m3/h, 

comprimento 165mm, relojoaria inclinada 

450, corn anel anti-fraude, classe B, de 

acordo com as normas da 

1 1.370,00 PÇ ::EV   SAGA MODELO' R5 68,00 Rs 93.150,00 Rs 70,22 R5 96.201,40 0,00% 

transformação constituirá de troca de 

todo conjunto de relojoaria, anéis de 

borracha, etc., bem como as carcaças 

deverão serjateadas e pintadas, e os 

hidrômetros deverão ser aferidos e 

selados de acordo com as normas do 

INMETRO. 

Sub-Total RS 93.160,00 Sub-Total RS 96.201,40 3,16% 

Total Geral RS 93.160,00 Total Geral R5 96.201,40 3,16% 

Para que produza seusjurídicos e legais efeitos nos termos da Lei n9 10.520/02. 

PluMHã-MG, 16 de Maio de 2017. 

»w 
ODÉCIO s AMELO 

DIRETO EXECUTIVO 

https:IIl icítanetcom .brIpeIpregaoIi m p_hom olog.php?p= M TgyM == 1/1 
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CONTRATO N”033/20] 7 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licilacoesgaggaaegiumhi.com.lpr CNPJ: 23.782,81 GIIIDOI «IO 

Autarquia Nlunicipal (Lei 'ã 1135/90) Praça Zeca Soares, 2l l - 37925-000 PlllñrlHl/MG-"fcicfnx 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO N° 33/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 04/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO No 143/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica 
de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada 
pelo seu Diretor Executivo Sr°. Ódecio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e Meio Ambiente, portador da 
Cédula de Identidade nO 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166-15, residente e 

domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 
PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução no 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO NP 

04/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Sr. Odécio da Silva Melo, e a empresa SAGA MEDIÇAO 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO 08.026.075/0001-53, estabelecida na Rodovia BR 
135, n° 364 Bairro Maria Rosa, Bocaiúva - MG, CEP: 39.390-000, Tel: (38) 3251- 
5115/4793, representada pelo seu sócio e representante legal Sr. Joel Soares da 
Silva Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 
052.238.486-24 e portador do RG nO MG-10.600.374, doravante denominado 
apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em 16/05/2017, fica justo e 

contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
posteriores alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se 
seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 04/2017. 

Cláusula Segunda# DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa para a aquisição de 
"Transformação por Processo de Industrialização de Hidrômetro", conforme 
as seguinte especificações: 

cód. 
Produto 

SAAE 

Item Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

04735 
1.370 PÇ Transformação por processo de 

industrialização de hidrômetro 
unijato magnético, 
velocimétrico, DN 1/2", vazão 
máxima 1,5m3/h, vazão 
nominal O,75m3/h, 
comprimento 165mm, 
relojoaria inclinada 45°, com 
anel anti-fraude, classe B, de 

Saga 
ModeIo:US- 

1.5 

R$ 68,00 R$ 93.160,00 



sAmõYÊ 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesfãlçsaaegiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.8l6/000I -lü 

Autarquia !Municipal (Lei 1035/90) Praça¡ Zeca Soares. 21¡ -37935-090 PÍUMHÍÍNÍG -TBÍCÍSIX 37-3371-3332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
acordo corn as normas da 
ABNT/INMETRO - Impressão do 
nome SAAE-Piumhi-MG na 

relojoaria. 
A referida transformação 
constituirá de troca de todo 
conjunto de relojoaria, anéis de 
borracha, etc., bem como as 
carcaças deverão ser jateaclas e 
pintadas, e Os hidrômetros 
deverão ser aferidos e selados 
de acordo com as normas do 
INMETRO. 

Cláusula Tlerceiraz- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E nos RECURSOS 
ORÇAMENTARIOS 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são 
Os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a 

respectiva classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga dos materiais, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

CONTRATADA; 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) 
dias, iniciando-se na data de 19/05/2017 e encerrando-se na data de 
15/11/2017, contados após assinatura do contrato e emissão da Nota de 
Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme 
art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, O presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, O contraditório e a ampla 
defesa. 
III - Da dotação orçamentária: Décima:- As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 
1751104412169 e Elemento 4.4.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, 
segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, 
da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade corn o edital Pregão Eletrônico 
04/2017- Termo de Referência Anexo I. 

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

As Obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Eletrônico 04/2017 - Termo de Referência Anexo 
I. 



 

SANJVÉ 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO 
OBJETO E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de 
conformidade com o edital Pregão Eletrônico 04/2017 - Termo de Referência Anexo 
I. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

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

conferência das peças e serviços prestados, será realizada pela servidora do SAAE 
Sônia Roseni Costa Matrícula n° 0039 observando se o mesmo está de acordo com 
as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato 

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 
04/2017 ~ Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

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

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

Piumhi-MG, 19 de maio de 2017. 

Wi 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE Ás A E escore DE PIUHMI-MG 

   
re -s da Silva Junior 
' e -Í esentante Legal 

Testemu as:- 
U. 

Sônia Roseni Costa 
RG M-26.5676 

 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUIVIHI-MG: EXTRATO DE 
CONTRATO N° 33/2017: Referência: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2017, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 143/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO. Contratada: SAGA MEDIÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de 
empresa para a aquisição de “Transformação por Processo de Industrialização de 
Hidrómetro”. Valor Global da aquisição: R$ 93.160,00 (Noventa e três mil, cento e 
sessenta reais). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 19/05/2017, podendo 
ser prorrogado conforme artigo 57 da lei 8.666/93; Dotação Orçamentária: no 
Programa: 17.512.0447.2169 e Elemento: 4.4.9052. Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE. Piumhi, 19 de maio de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA L l RGÂNICÂ 

us PUBLIQUE¡ AIO ' 
MUNICIPAL Q 2 2;! H' NO QUAEJRO DE 

AVISO DO MUNICIPIO E PORTAL DE TRA ãPuA-RENCIÃ-J 

PIUMH¡,__J_Q_J_L_I 


